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المترجممقدمة

الشكلفي:اولأ

للتزاوجالثمرعيالمولودهيحضارةكلهـان.الفعلثمومن.الفكركانالبدءفي:مدخلا-

ولسانالفكرلغةفهوالفعلأما.الفعلخلالمنالفكرتجسدفالحضارة.والفعلالفكربينالموفق

الذيالأمرالفعلميدانفيوصولاتهالفكرجولاتقصةهوحضارةكلتاريخكانلذلك.الحضارة

غروولا.!الكلمةلاالفعلكانالبدء"فيالقائلغوتيهفولغانغيوهانالأكبرألمانياشاعرعلىاختلط

جدالولا.الغربيةالماديةللحضارةالبارالابنيبقى،الصوفيةشطحاتهمنبالرغم،فغوتيهذلكفي

الحضارةوتأكيد،لوجودهالفكرممارسةهوفالفعل.فعلهعنالفكرفصلالبتةنستطيعولنلاأننا

بالشبكةالنفسعلمفيئعرفلماالوحيدةبللا،الرئيسيةالثمرةالحضاريالفعلكانلذلك.لفكرها

ضروبوبينالدوافعبينالعلاقاتتثابكبهذاوأعني3!ص!أىوللا8-ولشزس!قالديناميكية

والبناء.الهادفالسلوك

ف!نماوالنقد،والتحليلبالعرضالحديثالأوروبيالفكريتناولحينماالكتابهذاف!نوهكذا

مرتكزاتمنلهذهبما،والفنونوالآدابالعلومحقولمنالأوروبيةالحضارةحصادبذلكيقصد

الثانيبالربعابتداءوذلك،واقتصاديةواجتماعيةسياسيةأيدلوجياتومناخاتوفلسفيةومذهبيهةدينية

هذا.عصرناأي،العشرينالقرنمنالثالثبالربعوانتهاءعشرالسابعالقرنمن

ونجزات،مراحلمنلهاوفيما%نفأ،المحددةالزمنيةالمدةفيوالمتأمل:الكتابفي-ب

الحضارةحقبمنالرئيسيةالحقبةبللا،رئيسيةحقبةأعتقد،كما،تثكلومراحلهاأنهافورأليدرك

فلسفةالماديةعنالحاسمالأوروبيالفكرانعطاف،الانحطافحقبة،إلييخيلكما،إنها.الأوروبية

أعتقدترانيوهكذا.وراعيهوناظمهالكونءوبارىالإنسانخالقبالتهالإيماننحوواتجاههومنهجأ

صحارىفيطويلأوالضرب،والخطأالتجربةدروبعلىمعاناةأليموبعد،الأوروبيالفكربأن

قدمنهاالفيزياءسيماولا،فعلومه،واضحروحيمسارفيينتظمبدأقد،الغرورومتاهاتالمكابرة

وسواهمبيكونفرنسي!وتجريبية،ونظرياتهنيوتنوقوانين.ودواماتهديكارتمقولاتعلىتمردت

لاهثةتركضوانطلقت،والمحسوسالحسميادينمنبإنسانهاوخرجت،التقليديالعلمجهابذةمن

المعسكردولفيالرفضجيلنشوءأسباباليوملنايفسرالذيالأمر،الدينبركبلتلحق

ذلكفيعجبولا.الأرضشعوباليومتعيهاالتيالدينيةالصحوةأيضأيفسركما.الماركسي

منعددعنالإجابةتستطعلموهيالباطنيةتناقضاتهاتحلأنمنأعجززالتوماكانتفالمادية

وخداعالمغالطةعلىقواعدهايرسيالحسوجدتوهكذاالأولىالعلةوأولها،الجوهريةالأسئلة

.الحواس

أولأبأنهبقناعتيمدفوعآذلكعلىأقدمت،العربيةاللغةإلىلنقلهالكتابهذااخترتوعندما

سيسدثانيأوبأنه،والماركسيالليبراليوبشقيها.عنهاالمنبثقةوللأنظمةالماديةللفلسفةالنعوةبمثابة

المنزليةالمكتباتبعضرفوفمنرفعلىمكانألهوسيجد،العربيةالمكتبةفيفراغمنخزنجئأ
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الحديثالأوروىالفكر.تار01

قليلولووسيسهم،العربيةالأقطارشتىجامعاتفيالإنسانيةالعلوملطلابعونمنشيئأوسيوفر

علوملمعاقلبالظلاليةولابالمهزوزةليستصورةأنهإذ،الشعبيةالثقافةدائرةتوسيعفيإسهام

بأسلاعددأينبشالكتابهذامؤلفأنذلكإقأضف.وفنونهاآدابهاولمحاضنالغربيةالحضارة

حضارةمدافنمنوالمقولاتوالمذاهبوالنظرياتوالمناهجوالعقائدوالفلسفاتالعلوممنبه

ميدانإلىجديدمنبهاويعودالنسيانزوايامنويخرجهاالقرونترابعنهاوينفض،الغرب

مؤكدأ،بالمشقبلوارتباطهاالحاضرفىأثرهاليظهروالنقدالتحليلأضواءعليهاليسلط،الذاكرة

علىأيضأينطبقالذيالأمر،الغربيةالحفارةصرحفيزاويةأحجاروأحيانأرئيسيةلبناتكونهاعلى

البشر.حضاراتمنأخرىحضارةكل

تولدفهي.أكثرأوثلاثةأوجيلينأوجيلب!نجازليست،عامةبصورةالحضارةأنخلافولا

هوحضارةكلفجوهر.يندثرلاجوهرهالكن.باندثارهاهيكلأوتندثربتطورهاوتتطورأمتهابولادة

زاويةفيويبدلسلوكهونهجعاداتهمنفيغير،تليحضارةبتمثلبالأحرىأو،تتمثلهحيثالإنسان

ولكنالجديد،ويبتدعالقديممنالكثيرفيهجرمعرفتهدائرةفيوبوسعوالأشياء،الأمورعلىمطله

بسيهاطالقلقفيجلدهذاتهعنويغتربنفسهيهجرفإنه،بربهصلتهالمكابرةأوالغروريقطعحالما

القلقيعاودهوهنا،العبثبراثنالىالث!هوةبهوتلقي،الثهوةمستنقعإلىالحيرةبهوتقذفالضياع

عربالتهالإيمانإلىبهعائدأعقلهليقودضميرهفيستيقظ،بصيرتهعنالضثاوةفيزيل،جديدمن

اياوروبيالفكرمعالطويلةرحلتهخلالاستنتاجهللقارىءالكتابهذامؤلفيتركالذيالأمر،وجل

الحديث.

،الشعوبخلالمنالحضاريةالزمانحركةهوالتاريخأنجداللا:والحضارةالتاريخ--

هوموضوعتاريخولكلتاريخحضارةلكلفإنوهكذا.الزمانخلالالحضاريالث!عوبوفعل

ا،مة،عنالتاريخيةصفةاسقطتإذاف!نكولذلك.التاريخيةالأمةهيأمةحضارةولكل،الحضارة

يلانوذلكالتاريخيةالأمةعلىفقطوقففالحضارة.تاريخولاحضارةولاأمةلديكتعودلافعندئد

يأ،أمتهابوجودمرهونالحضارةووجود،الحضارةأيموضوعهبوجودمشرو!التاريخوجود

التاريخ.قبلماحضارةثمةولاأمةثمةفلي!التاريخيةايأمة

.الزمانفيالعاقلةالروححركةتجليإنهالتاريخهيغلفريدريكالألمانيالفيلسوفويعرف

ماويدركويعييعرفبذاتهواععقلهوالتاريخيحكمالذيالعقلأإن:فيقولهيغلوشتطرد

فيإليهأناذهبتماوبينهيغلإليهذهبمابينالفارقيدركالكريمالقارىءأنشكولا."يفعل

أننيالقارىءأيهاأكتمكولا.الإلهيبالواقعالإيمانوبينالمثاليةبينالفارقإنه،للتاريخمفهومي

أنهمنبالرغمفهولكتابهقراءتيمناستنتجتهالذيللتاربخ،مفهومهفيوالمؤلفبعيدحدإلىأتفق

الدورةقصةهوالفكرتاريخأنالاستتاجإلىيستجرناأنهغير،وصريحواضحبمفهومعلينايخرجلم

فتململفتثاؤبفاستيقاظوغفوةضياعوبالأحرى،وسقوطوتدهوروارتقاءنث!وءمنالحضارية

فيوالذوبانوالاندماججديدةمساربفيفانطلاق،جديداتجاهنحوفانعطاففتوثبفنهوض

هذاظهرعلىالإنسانحضارةمجرىوهوألا،دفقأوأغزر.زخوميةأشدسيليشقهمجرى

فيالحفاريةالمميزاتوستختفي،يثاملةإنسانيةفيالقوميةالفوارقستذوبحيث،الكوكب

ميادينمنميدانكلمنبثمائرهتطالعناالذيالأمر،الإنسانحضارة،وحيدةبللاواحدةحضارة

والعمل.والعلمالإيمان

http://www.al-maktabeh.com



11المترجممقدمة

الباحثعقلانيةونقدهوتحليلهعرضهفياعتمدالمؤلفأنيقالوالحق:والتاريخالمؤلف-د

المؤرخكانبل.المؤرخبقلمسطرهماالجائربالهوىيلفقفلم،الإنسانوطموحالقاضيوضمير

فقطمنجزاتبجماعالبتةلبستحضارةوكلبللا،الغربيةالحضارةأنالقائلتفريرهفيالمنصف

منالعديدالعددثمةإنبل.وتواريخهاالأممذاكرةعلىأسماؤهمالمنقوشةالمشاهيرأولئك

همكانوا،صفحاتههوامشفيحتىلهممكانأالعامالتاريخيفسحلمالذينوالمجهولينالمغمورين

وتعهدواالقافلةوقادواالتاريخبعنانوأخذواالحضارةموكبأمامالطريقشفواالذينالروادالرواد

وتصدوامعأوالزخومالعصارةمنهافكانوا.بالدموأحيانآوالدمعبالعرقلإنسانيةاالحضارةشجرة

وانطلقواالجماعةوضميرالفردمخيلةمنجذورهاواقتلعواالكهنونيةوالأساطيرالأرع!طويةللخرافات

وقد.والنفاقالسعايةبثعابينومحروسةالجهالةبألغاممزروعةبقاعمنمجاهليرودونهيابينغير

مسيرةيتقدمونالسيرتابحوابليتراجعواولميتوقفواولميجبنوالملكنهم.منهمالبعضاستشهد

فيالمعرفةذرىفوقالنسورملاعبإلىالمثماهيرمنذكرهماليوميدويمنأخيراوحملواالحقيقة

نظامككلالحضارةانالاسشتاجإلىبرفقبنايدفعالمؤلفنرىوهكذا.الحقيقةوعالمالعقلدنيا

الفاعلالمشتركالجهدووسيلئه،الطفرةلاالتطورمنهجهنماءمنعمليةهي،حيكائنأو،عضوي

ليستالضرورةهذهأنإلىننبهأنينبغيوهنا.وتوجيهاتهاالباطنيةالضرورةلأوامرتنفبذأالزمانفي

بذاتهالوجودالواجبالمحضالخيرنحوالدافعإنهابل،وسواهامارك!يةمنالماديةبالحتمية

منالفضيلةبنبةوالسعادةجهةمنالفضيلة"من،كنتعماتوتيلالفيلسوفيقولكما،والمركب

وحل.عربارئهنحوبالإنسانأبدأوالقسامياأخرىجهة

بلطف،الكتابهذامؤلف،سترومبرغرونالدالبروفسورأسلوبيتميز:الأسلوبفيهـ-

الهادئةانسيابيتهإلىبالاضافةوهو.المعنىووضوحالفكروإشراقالاسترسالوبراعةالاستهلال

أكاديميأستاذالمؤلفأنمنالرغموعلى.غموضأوتعئرأولبىكلعنبعيد،الرصينوروحه

طرافةأوطلاوةكلمنوالخاليالمتجهمالأكاديميالأسلوببذلكليسأسلوبهأنغير،شهير

والعلومالفلسفةوتعريةالمعرفةوتأني!المركبتبسيطفيالنجاحكلالمؤلفنجحفلقد.وتشويق

التواءلافمباشرنهجهأماف!تتبقمغيرواضحوهدفهبالمستبهملشفهو.وكئيبداكنجلباتكلمن

والناقد.والمحللالعارضفقطهوإنمابل،بالواعظولابالمحاضرلي!وهو.شرودأوتعرجأوفيه

لاالتجرعالفهمإلىطريقهيكونأنللقارىءيريدفهو.للقارىءإصدارهيتركفإنماالحكمأما

مابتحديدتقومأنالقارىءعقلانيةفيالحكململكةيريدسترومبرغالبروفموريأنوذلك.التجريع

والقانونتجاوبأالفعلحريةوضمانالإرادةحريةعلىالحفاظبغية،طالحهووماصالحهو

إزاءالإنسانلسلوكوالناظم،للواجبوفقألاالواجبمنوالمنطلقإرغاملكلالرافضالأخلاقي

كافة.والإنسانيةوالدولةوالمجتمعالانسانأخيه

:المفمونفي:ثانيا

الغربيالفكروأن.وعلومأونظامآفلسفةانهارتقدالماديةأنتقدمفيماذكرت:مدخل-ا

عنالكتابهذافيجاءمابعضللفارىءأقدمأنبييجدرلذلك.بالتهالإيمانإلىعائدأينجه

الموضوعفذلك.إسهابأووشرحتعليقمنشيثأعنديمنإليهمضيفأ،الذكرالآنفالموضوع

فيتنعطففالبشرية،ذلكفيغروولا.وحقلميدانكلفيالإنسانيالفكرباهتماماليوميستأثر
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أهدافونحوجديدةدروبعلىللانطلاقوتتأهباجديداتجاهنحوالحاسمالانعطافهذاعصرنا

.والخيالالمخيلةرحمفيأجنةقرنينأوقرنقبلكانتجديدة

جاءالتيوالاجته،عيةوالاقتصاديةوالسياسيةوالعلميةالفلسفيةالمذاهبجمعأنجدالولا

ماديةمنالجدليةأنذلكإلىأضف.الكونإلىالماديةالنظرةعنانبثقتقد،الأوروبيالفكربها

رأسماليةمذاهبمنعنهمانشأوماماركسبكارلوانتههاءبهيغلومرورأبهرقليطوابتداءومثالية

منوبالرغم،شيوعيةمنعنهيتحدثونوما،برولتياريةواشتراكيةديمقراطيةواشتراكيةوليبرالية

الماديةالنظرةعنانبثقتاقد،الميافيزيقيةضبابيةمنأيضأوبالرغم،ف!نهما،بينهماالسطحيالتناقض

.الكونإلى

فيالحاسمالمنعطفتمثلالبروتستنتيةان،وباطمئنان،القولنستطيع:تاريخيةلمحة-ب

وانتهاءوكالفنلوثربمارتنومرورأهوسبجونابتداءوذلك.الماديةنحوالأوروبيالفكرتاريخ

البروتستنتيةبلغتوقد.الأمريكيةوالقارةأوروبامنكلفيالقائمة،البروتستنتيةالكناضبثشى

بثشىالبروتتنتيةإليهاترتكزالتيالمبادىءأهمولعل،الصن!اعيةالئورةحقبةخلالالنفوذمنالذروة

.الحرةبالإرادةيسمىماثمةليسوأنه،الإرادةسليبكائنالإنسانبأنالقائلالمبدأهو،فروعها

نأمنالرغموعلى.الماركسيةالحتمياتعليهتقومالذيالأساسهوالمبدأهذاأنخلافولا

جبرية.الحتصيةمنلتجعللاهوتيجهدكلبذلتالبروتستنتية

العمليالأوروبيالعقلتطورأنغير(والجبريةالحتميةبينالفارقيعرفالقارىءأنشك)ولا

الذيالأمرصريحةواضحةحتميةإلىوتحويلهجبريةمنالبروتستنتيةأرادتهماتكريسإلىانتهى

انحسارهبدايةئمومن،التنويربعصرابتداءا،وروبيةالمجتمعاتفيالإلحاديالمدانتث!ارلنايفسر

هيمنةمنبالرغموذلك،عشرالتاسعالقرنمنالأخيربالربعابتداةنشهدهالذيالمتسارعالانحسار

مارتنوجوديةسيماولا،الماديةالوجوديةأنذلكإلىأضف.والصينروصياعلىالملحةالماركسية

إبنة،إرادتهالىسيماولا،الإنسانإلىنظرتهاحيثمنهيكامووألبيرسارتربولوجانهايديغر

معأ،الماديةوالوجوديةللماركسيةبأمومتهاتعترفلاالبروتستتيةكانتهـان.للبروتستتيةشرعية

ولابلاسوكنتسيمونوصانونيوتنكوبيرنكوسانجداللا:الماديةالحضارةأعمده-ب

الأوروبيةللحضارةالرئيسيةالأعمدةهمهايديغرومارتنفرويدسيجموندثمومنومارك!وداروين

ومقولاتهنيوتنوفيزياءكوبيرنكوسفلكفينتأملحينماونحن.والتوليتاريالليبراليوبشقيها

التحلبلوفي،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةوماركىوداريونسيمونساننظرياتوفيوقوانينه

بناءفيودورهالدينوأهملواكليأتجاهلأالروحتجاهلواقدهؤلاءجميعأننجد،الفرويديالنفسي

ناهيك،المؤمنبمظهريبدوأنجاهدأحاولقدوحدهنيوتنإسحقبأنعلمآ.والحضارةالإنسان

العمليالعقلنقدكتابهفي،مباشروغبرمتووبأسلوبيدحضأنأيضأحاولالذيكنتبعمانوئيل

المجرد.العقلنقدالآخركتابهفيجاءما

،والمحسوسالحواستعنمدعلميةحضارةبكونهاالأوروبيةالحضارةتفخر:العلمأزمة-د

نظريةإثارةالنظرياتتلكأشدولعل.مئيرةبنظرياتعلومهاجاءتوقدواللاهوتالميتافيزيقياوتنبذ

بلائحةاليومنعرفهمافوضعمانديليفالروسيالعالمقامثمومن.الطبيعيالاصطفاءفيداروين

الطاقةحفظقانونواكتشف.الذريةالمادةبنيةمفهومفطورواآخرونوعلماءدالتونوجاء.العناصر

.الظاهراتانتظامعنواضحأتعبيرأالقانونذلكالناساعتبروقد.وكلفنهلمهولتزباسميالمرتبط
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الوحداتتلكوتسمىمفترضةولربما،منظورةغيروحداتمنتتشكلالمادةأنفقالواالعلماءوقام

سابقةلاواضحأتمردآبداالذيالأمر،نيوتنلفوانينالخضوعالذرةداخلرفضتالتيبالإلكترونات

أمسىإذأيضأسقطاقدالبشريةللخبرةيبدوانكما،والمكانالزمانمفهوميأنذلكإلىأضف.له

منقرنينطوالوكان،نيوتناشترعهالذيالجاذبيةقانونأنأيضأاتضحكما.نسبيانمفهومانلهما

المادةتصويرالمستحيلمنأمسىوهكذا،الصحيحبالقانونيكنلم،الأساسيالفيزياءقانونالزمان

مستوىأوالذرةدونمامستوىعلىذلككانوسواء،الحسيةالخبرةداخلشيءوأيتتطابقصورة

.الكون

الزمانغداوكذلك.يحدثمالوصفصيغةأصبحتقدالمادةأنرسلبرتراندلاحظوقد

عنبعيدةغيروهيالبثريالعقليتوهمهاأوهامأالتقيديةالماديةالحلمةبمفاهيمهاوالمادةوالمكان

نأتالوا،آخرونوجاء.بيرغسونهنرييقولحمبماالحلمةالمعرفةتجاريد،الحقيقيةغيرالتجاريد

علومهالخارجيللفضاءوإن.هذاكوكبناعلىفقطصحيحةهيالهندصةفييوقليدمسلمات

لموبهذافرضياتناعنتختلففرضياتهأنكماعلومناعنتختلفعلوموهي.بهالخاصةالهندسية

مفهومهطومسونوضعم7918عاموفي.الموتوقيةأوباليقينيةالرياضياتوصفيصحيعد

العلماءاضطروهنا.المادةوحداتمنوحدةأصألبوصفهاالسالبةالكهربائيةالوحدةأول!لكترون

وتكونالشمسبمث!ابةالنواةتكونحيث،الثمسيةبالأنظمةشبيهةالذراتبأنالاعتقادعنل!قلاع

حركةقوانينإنلقولنيلزبورالدايمركيالعالموجاء.حولهاالدائرةالكواكببمثابةالإلكترونات

حتىكانتالتينيوتننظريةانهارتوبهذا.الذرةداخلهوماعلىالبتةتنطبقلاالشمسيةالأنظمة

الفيزياءميادينلأضيقبالنسبةالمطلقةالصحةالصحيهحةتعتبر،الذكرالآنفةبنظريتهبورخروج

قدداخلهاالإلكتروناتفسلوكوالحيرةالارتباكأشدالذرةداخلالموجودالعالمأث!اعوقد.وأوسعها

بلانكماكسجاءثمومن.شكأيصحتهاإلىيرتىيكنلمالتيالقوانينلجميعمخالفأجاء

صغيرةبرزمتقذفلأنهاوذلك.متقطعةبصورةبحرارتهاثعالطاقةبأنالقائلةالكمفيبنظريته

إلىطاقةمستوىمنمفاجئةبقفزاتالإلكتروناتبقيامتسببالحرارةوأنمتواصلبتياروليس

جاءثمومنالإشعاعترددوبينالطاقةبينالعلاقةيمثلثابتأبلانكأوجدوقد.آخرطاقةمستوى

الدقاثقمنكلخصائصل!لكترونأنعنليك!فوهيسنبرغآينشتاينأبحاثمنالمزيد

إلىأضف.معأوموجةدقيقةوحينأموجةوأخرىدقيقةمرةيكونالإلكترونأنحيث.والموجات

هدمالذيالأمرالاحتماليةنطاقفيإلاالذريةالأجزاءبسلوكالتكهناستحالةأثبتالعلمأنذلك

اللاحتميةفيهينبرغنظريةجاءتوأخيرآ.الماديةالفلسفةأتانيممنأساسيآوأقنومأنظريةالحتمية

وأنظمة.وعلومأفلسفةالعلميةالأوروبيةالحضارةانهيارعنالرسميالإعلانبمثابة

العلميةالماديةانهيارعنذكرتمماالمزيدالقارىءوسيجد.فيضمنغيضذلك:خاتمةهـ-

الاستمساكعلىيحفزهمافيهالعربيالقارىءيجدأنأملوكلي.الكتابهذادفتيبينالتقليدية

الموفق.والله،ونظامأدينأ،بالإسلام

اهـ454عامأولربيع28/فيجدة

ام849عامنجابرا/الموافق

الشيبانيأحمد
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المريثالفكرالذوسوبيتاصلق

خطوةفكليخكر،بدونيعيشأنالمرءيستطيعلا

وأ،واعيةلاالأخصعلىأو،واعيةفكرةتوجههاإنمايخطوها

الوعي.عتبةدون

هوتنجر"أرنولد"

المكر.تاريخ،اساسأهو،بكملهالبشريالتاريخإن

ولز".جص"

يخكرأ.اقلهاهو،وهزالأ!يقأالحياةأنواعأشدإن

ليأ،فرثون

إنه،للأنسانالفكريالتاريخمنإمتاعأأشذشيءثمة

للأمة.الفكريالتاريخ

تايل،كويتإموسيس
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الذولىالفصلى

وانح!لهترهور4-المظييالمفياجح

الوصطىالقرونفكر!مدخل!

الىالوصطىالقرونمن!وانهياره

النهضة!عصر!الحديثالحصر

الفكربدايات!الدينيالاصلاح

الباروكي.العصر!الحديثالسياحمي
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الأوروبي،للفكرطويلتدريببمثابةالوسطىالقرون"كانت

."والنظامالانتظامعلى

هوايتهد!نورثإالفرد

وايإلهامالعقلبينالتعاونانهيارعشرالسادسالقرن"شهد

."والعادة

ماتينجلي!"جاربت

مدخل

القرنفي،الحديثعصرهوبخاصة،دخلالأوروبيالفكرأنعلىإجماعثمة

أعلىعلىوفكريةحضاريةثورةالقرنذاكشهد،الأقلعلىأنهأو،عشرالسابع

هذا.كتابنافيووصفأبحثأإليهسنتطرقالذيالأمر،والمغزىالأهميةمنمستوى

سيماولا،العظمىالعلميةبالثورةارتباطأوثقيرتبطالقرنذاكأنخلافولا

هذين،()15ونيوتن1(غاليليو)إنجازاتعلىالمشتملين،والفلكالفيزياءميدانيفي

بالفلاسفةأيضآيرتبطكما.وعلومهالغربمنهاجفيلهمامثيللااللذينالعالمين

قرنأنارواالذينمنوأمثالهما)7("ديكارتورينيه)5(بايكون+فرنسيس!العلماء

الفكر.ميدانفيالجدةكلجديدمنهاجإيجادبغيةالمقدامةبجهودهمالعبقرية

الذيالتنوير)71(،عصرقرن،عشرالثامنالقرنإلىالحركةتلكأفضتوقد

بعضفيمثلأنهغير،عشرالسابعالقرنخلفياتعلىأساسآارتكزأنهمنالرغمعلى

الحديث.العصرفجرعامةبصورةيعتبرالذيالقرنذاكعنواضحآانعطافآجوانبه

لمابالنسبةنعتقدمماأقلمقدايىعلىالثورةمنيحتويالفكرتاريخأنوالحق

الاستمرارية.منعليهيحتوي

2م/الحدبثالأوروبىالفكرناريخ
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الذيالرائعالتراثلذاكوالتقديرالاحترامبتقديم،بالغبإيجازولو،الآنولنبدأ

فنعتقد،الشنيعالخطأذاكنقترفلمإذاوذلك،عشرالسابعالقرنقبلأوروباإلىآل

منوالفلاسفةالعلماءفيفلنتأمل.عشرالسابعالقرنفيفقطبدأقدالجدقيالفكربأن

فيثمومنم(،.ق375-006)أفلاطونحتى)7(طاليسمنابتداءالقديمالعالمأغارقة

فيوأيضأ،(م.ب035-م.ق053)الجددوالأفلاطونيين)73(والرواقيين)72(أرسطو

لهمبماجميعأإنهمأوبطليموسوجالنوأراتوسينيث"يوقليد!ائعظامالهلينيينالعلماء

ولبمبأكملهللعالمخففوهاوقد،بثمنتقذرلافكريةكنوزأليشكلون،منجزاتمن

نتيجةالشيءبعضكفاتضاءلتقدالكنوزتلكبأنعلمأ،أوروباأنظارعنأبدأتغب

القرنمنابتداء،أوروباعنالمتوسطالأبيضالبحرعالمفصلتالتيالبرابرةلغزوات

عشر.الحاديالقرنحتىالسادس

الفكرية،الحقائقعنتبحثمنفتحةأذهانمنبهتميزوابماالأغارقةأنوالحق

عاشتالتيوالأفكارالنظرياتمن-ونوعهكفهفي-مذهلأمقدارأوراءهمخئفواقد

.قرونطوالأوروباعليها

عشرالسادسالقرنوحتىالفكريأوروباتاريخأننعتبرأنإلانستطيعلاونحن

فالقديس.الإغريقلتراثوتمثلاقتصاصغيريكنلم،الوسطىالقرونامتدادوعلى

(.م.بالرابع)القرنالرومانيةالامبراطوريةسقوطقبيلعاشالذيالورعأوغسطين

وضعهاتثقيفيةمطارحاتوببعضالجددالأفلاطونيينأفكارببعضالمسيحيدينهمزج

لافين.كتاب

عشرالثانيالقرنشهدهاالتيالوسطىالقروننهضةعصرخلالنرىئمومن

الحديث.الأوروبيالفكرإلىالإنسانيالأدبمنوالمزيدأرسطوأفكاربعضتسزب

وجالنيوقليدنظرياتسيماولاالأغارقةعلوممنلشيءأوروبااكتشافونشهدكما

هذاأرسطو،مؤلفاتجميعإلينافعيدأعشرالثالثالقرنيطالعناثمومن.وبطليموس

عصرئغرقناوأخيرأ.معنىمن""موسوعيلكلمةمابكل،الموسوعيالإغريقيالعقل

أماميفخرإذ،العتاقةبمنجزاتعشروالخامسعشرالرابعالقرنينفيالإيطاليةالنهضة

نأالبالعنيغربألايجبوهنا.الكلاسيكيةالحضارةينابيعجميعالعطشىأوروبا

إنسانئيأنذلكعلىزد،حقيقةلكلالمنبعالعتاقةعصورفييرىكانالنهضةعصر

يريدونالذينطلابنااليومئربك،عيقهومالكلالمتزفتتعمدهمفيالنهضةعصر

خانعينحبناءلا،الحديثالفكرميدانفيشجعانأرؤادأالإنسانيينأولئكفييرواأن

الثراءذاكيتذكرونعندماارتبكاهميزولماسرعانولكن.العتاقةلسلطانومستسلمين
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والشعر.النثرمنذهبيةبأغلفيماالمغلفةالكلاسيكيةوالنظرياتالمكرمنالمذهل

قرونعشرةبعدوحتى،للعتاقةالمتعئدينالعبيدأولئكسلوكفينرىوهكذا

التحرر.منكافيآمقدارآ،الكلاسيكيةالحضارةانهيارمن

مثلأ،"الأكوينيوتوما"أنسلم!الكبارالوسطىالقرونفلاسفةأنخلافولا

تحاملكلوأسقط،والغموضالسخفمنزمنطويلمنذالفكرتاريخبزأهمااللذين

تربةفيوليبذرا،الإغريقيةالفلسفةتمثلمنالمسيحيةليمكناجهدكلبذلاقدعليهما،

ورومانأغارقةمنالآباءمؤلفاتمنوليصيغا،العقلانيةبذورالبربريةأوروبا

للتوفيقالحسنالجهادجاهدافقد،الحديثللفكرواحدآعظيمآمنهجأ،ومسيحيين

المتعارضة.والنظرياتالأفكاربين

بمناهجقسناهماإذاوذلك،شديدةبديناميكيةالأوروبيالعقلانيالمنهاجويمتاز

نأإذ.(حضارة24و21بينبماتوينبيأرنولدعددهايقذر)التيالأخرىالحضارات

بينما،والعاداتالتقاليدبأغلالمكثلةالخطىبطيئةالهمةفاترةكانتالحضاراتتلك

منالمزيجذاكإلىيعودقدالواقعوهذا.والتفكيرالتبدلعلىالقدرةبالغةحضارتنا

،المتمدنالغربلمناهجالأولالفجرففي.المنابعمختلفمنإليناآلتالتيالتركات

وأسفر،اليونانروحداخلمعآوالأبولونيةالديونيسيةالروح،نيتشهقالكما،ناضلت

بينويؤلفوالغربالشرقبينيربطجسرآاليونانصيرورةعنالمشتركنضالهما

التقىالأولىالمسيحيةعصوروخلال.منها(والدوريالأيونيسيما)ولاالشعوب

خلالطصادفهاأخرىحضاريةبسلالاتاليونانيةبالفلسفةوامتزجالعبريالعنصر

القرونوخلال!ثمومن.عالميتيندولتينأيسشااللتينوالرومانيةالمقدونيةالحقبتين

اليونانيةوالعلومكالفلسفة-القديمالعالمتراثمنعديدةسيولطتدفقت،الوسطى

عضليةقوةذابربريأعالمأيمثلكانالذيالجرمانيالمجتمعفخرت-الشرقيةوالأديان

بزجاجاتغئئتقديمةخمرةبمثابةالدفقذلكوجاء.خارقةجسديةوطاقاتشديدة

أرغمتوهكذا.لتفاعلاتهقواريروفتئةغضةأجسابمناتخذفغالطاختمارأو،جديدة

علىيشتملمنها،متكاملواحدمنهاجوصياغةالمناهجبمختلفالأخذعلىأوروبا

)74(تراكيبإيجادإلىدائمأيسوقهاكانالذيالأمر،والقيموالأفكارالنظرياتمختلف

الأوروبيةالاستقطابيةخلالمن،الكثيرونشاهدوبذلك.الجذةدائمة3(س!ط،وللاس!3)3

نأخلافولا.أوروبالتاريخالمتكررالموضوع،()المتقابلاتللنقائضالمبدعة

اليونانية،الفلسفةففي.الغربتاريخفيصورهابأوضحتبذتقدالجدليةالحركة

الماديونويقف،لأرسطونقيضأوأفلاطونالفيثاغور"نقيضآطاليسينتصب

http://www.al-maktabeh.com



الحديثالأوروبيالفكر.تار02

واحد.تركيبفياليونانيةوالفلسفةالمسيحيةوتندمجلكلاهما،أضدادأوالارتيابيون

للإيماننقيضأالعقلانيةفلسقهمنيقيمآبلاردبطرسالوسطىالقرونفيونرى

الذي)5(الأكوينيتومانشاهدبينما،برنارالقديسبهيدينكانالذيالعميقالوجودي

النقدمنشديدةلحملاتيتعرض،واحدمركبفيهذاهـايمانذاكفلسفةبينوقف

.أوكهامعليهيشئهاوالتغليظ

منالعديدوانبعاث،الكاثوليكيةعلىالبروتستينيةثورةلنشهدننتقلثمومن

وجباتالأوروبيللإنسانقذمالذي،النهضةعصرفيالقديمةالفلسفيةالمذاهب

القولنستطيعلاالحديثعالمنافيتأملناإذاونحن.ودسمهاتنوعهافيخياليةفكرية

رئيسيين،قطبينبينيتحركعالمناأنهقزرحيث،قرنقرابةمنذأرنولدماثيوقالهماإلا

الفكريةنشاطاتهاجميعفياستهدفت-أرنولدقالكما-فالهلينية.والهلينيةالعبريةهما

السلوكعلىالتأكيدنحوالعبريةاتجهتبينما،الواقعفيحالهاهيكماالأشياءترىأن

ونظرةنئرعقلنحوهاويسوقهاالحقيقةإلىعطشهاالهلينيةيحزككانفلقد،والطاعة

قواعداشتراعومحاولةالدينيةالأمورعلىالعبريةركزتبينما.نافذةحكموقلكةثاقبة

حركةشئتهاالتيبالحربشبيهةبينهماالحربكانتولقد.ومعتقداتهاتتفقأخلاقية

الإنسانيينوالمفكرينالأدباءعلى،عشرالسادسالقرنفي)البيوريتانية()"7(،التطهير

معأ.والحسيةالحذرةللجرأةمهاجمتهاإلىبالإضافة،النهضةعصرأنجبهمالذين

الفكريالمنهاجفيعميتيأثيروذافغالأبقيمعأالقطبينذينكنفوذفإنذلكومع

وليولا.بأراسموسوانتهاءالأكوينيبتوماومرورأبأوغسطينابتداءوذلك،العظيم

،الأحيانبعضفيمنهما،الواحداتخذقدالقطبينذينكأنمنالرغموعلى

،أخرىفيوضعيفآمناطقبعضفيقويأأحدهماوكان،الآخرلمسارمخالفآمسارآ

موجودينكاناكلاهماف!نكلهذلكمع،للآخرمخالفآزيأمنهماالواحدوارتدى

التخصيص.أوالوضوحبذاكيتبديانيعودالمأنهمامنالرغمعلىمعآومؤثرين

لفلاسفةبالنسبةالخاصانميداناهماوالطبيعةالإلهيةالحقيقتينمنلكلكان

غيراختلافهمامنالرغموعلى،للأخرىمتممةحقيقةكلوكانت،الوسطىالقرون

الطريقةمنهماواحدكلأضاءالعتاقةوفلاسفةالمسيحفنور.متناقضتينتكونالمأنهما

الثانينورأنغير،رفعةوأبلغإشراقأأشذكانالأولنورأنومع،الإنسانيللنشاط

نظرفيمتساويينشريكينيومذاككاناوالإيمانفالعقل.ضرورةهـاياهيتساوىكان

فذرإذاوكان.وأرسطوالكنيسةسلطانإلىيرتكزانكاناكلاهماأنإذ.الأكوينيتوما

المشتركالقاسممنلهماكانفإنهيتصادما،أنالحقيقةمنابعمنالدفاقينالنبعينلهذين
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العديدلهماكانإذ،بينهماالتوفيقفيناجحأيبدوأنمنالأكوينيتوماليمكنيكفيما

المشتركة.الصفاتمن

وهيألا،المنهاجذاكبهاتحفىمغزىأعمقوذاتورئيسيةعامةميزةوثمة

الإنساني،للإدراكقابلأمنطقيأنظامأالخارجيللعالمبأنوالمؤمنةالمتفائلةالعقلانية

.النظامذاكعنالتعبيرعلىقادرةبمفاهيمهااللغةوأن

كانواالناسمنالعديدأن،التراثلذاكورثةبوصفنانتذكرأنهناوعلينا

أولئكبينمنوكان.نظامأولهمخططلاهيولآسوىليسالكونبأنيعتقدون

ماسرعانولكن.المظلمالكئيبالفيلسوفوهرقليطكالأبيقوريينأغارقةفلاسفة

أولئك.أصواتالعالمبمعقولةالقائلةبنظرياتهموالرواقيونأفلاطونأسكت

وهوحواسنا،سجينالبشريعقلنافإن،الكونواقعكانمهماحالكلوعلى

وحقيقته.الكونمعرفةعلىقادروغير،مباشرةمعرفةالحقيقةمعرفةعنكليأعاجر

سلفوكراتيلوسالأيلي"بيرو!الأغارقةبعضالارتيابيالموقفهذااتخذوقد

بالإشارةفقطيكتفي)وكانفلسفيأأسلوبأالصمتمنلهاتخذالذي"أفلاطون

يكونأنيمكنشيءأيعنتصريحأوكلامثمةليسبأنهيعتقدكانإذ.(بإصبعه

وحيوية،كلامأالمتدفقلسقراطفرصةكلبسكوتهأتاحكراتيلوسلكن.صحيحأ

أيضأأفسحوقد.بالسمإسكاتهعلىأثيناأهلأقدمأنبعدإلالسانهيهدألموالذي

البشر،معظمفيهايعيشالتيللظلالإدراكهمنالرغمعلىالذيلأفلاطونه،مجالأ

الحقيقية.المعرفةبلوغعلىوقادرالحواسمنأرقىعقلوجودعلىالتأكيدإلىانتهى

قدأفلاطونأكاديميةمنزمنآالمتأخرونوالمعلمونبيرو"9كانإنأنهوالحق

الذيالغربفيللحياةفرصةلهاتجدلمالشكيةفان،وفلسفةأسلوبأالشكمناتخذوا

بنظامالإيمانإلى(المسيحيةفي)المندمجةالرواقيةأوالأفلاطونيةخلالمنخئص

عصرأوائلوفي.أجزائهببعضالأقلعلىومعروف،الكونينطموموضوعيمعقول

قرونطوالمتواريةكانتبأنهاعلمأ،الفلسفيالمسرحإلىثانيةالشكيةعادتالنهضة

العصر.ذلكقبل

بشئىمأهولكونأنه9أالفلسفةقبل"ماكتابهفيفرانكفورتهنريقالوقد

والدينالحالهيكما-ثنائيبنظاممحكومحتىأو،والشياطينوالأرواحالآلهة

الفلاسفةأماميبقلموهكذا.معأ"والنزوةالصدقكونلهو-()الإيرانيالفارسي

عنالبحثبغية،الشعريةوالاستعاراتالمجازاتلغةعلىينتفضواأنإلااليونان
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نأللغربقذرالذيكالمذهبمعقولأمذهبأيخترعواكي،دقةأكثرمصطلحات

تجريديأمذهبآكاناليونانيالعقلانيالمذهبأنالقولعلينايتوجبوهنا.يعرفه

الذيالعالمهذا-الحسعالمفيالأفلاطونيةالشكيةعليهتسيطروكانت،وميتافيزيقيأ

نأإلاالغربأماميكنلملذلك.مجهولهيوليعالموهو-بهونحسونلمسهنراه

فيصورهبأوضحتبذىالذيالمحضبالعقلليأخذالمحسوسالعالمبحزميتجاوز

نأالحديثالإنساننيوتنإسحقعقمولقد.الاستدلاليالمنطقأوالرياضيات

كانواعشرالسابعالقرنحتىالناسولكن،معآيعملاأنلهمايمكنوالعقلالمشاهدة

عالميهمللمأفلاطونفإنحالكلوعلى.العقلئلؤثالمشاهدةبأنيعتقدون

بجانبفنحنولذلك.منهالبدءعلىليصذأرسطوالعظيمتلميذهجاءوقد،الحس

المشاهدةمنسخرواقدالوسطىوالقروناليونانفلاسفةبأناعتقدناإذاالحقيقة

نأعليناوهنا.المجردةالعقلانيةالمباحثيفضلونشكبلاكانوابأنهمعلمأ،الدقيقة

،الكونفيالسائدالمعقولبالنظامالقائلةالمسقمةمنينطلقأنللعلمينبغيأنهندرك

عبثأبللا،جدوىذاتغيرالمشاهدةبدونهتصبحاساسيآشرطأيمثلالذيالأمر

وعقمأ.

والشكية،اللامعقوليةضدالغربيالفكرمنالرئيسيالتيارثئثالمعتقدبذاك

المسيحي.والإيمانالأفلاطونيةوالرؤىسقراطبحيويةطافحأتشبثهوجاء

عالممنجزءلأنهوذلك،"عاقلحيوانالإنسانأن9مقولتهأرسطوبدألقد

أعمقفيتكمنالكاملةالمعقولية"إنقائلأليقررشيشيرونبعدهمنوجاء.معقول

أقلفرويد،وسيجموندداروينعصريوفياليومولكننا."الخاصةطبيعتناأعماق

إلىترتكزعلومناجميعبأنعلمأ،العتاقةعصورفيأسلافنامنالمذهببذاكإيمانأ

فيالإنساندورفيونظرياتناالموروثفكرناإلىتسزبالذيالعقلانيالمذهب

المجتمع.

الإنسانبلوغوقيمةإمكانيةبوضوحأكدقد،الأوروبيالمنهاجأنوالحق

خلالمنأي،والحدسالتفكيرخلالمنالحكمةبلوغأي،الأصيلةالمعرفة

الحكمة.محبة"الفلسفة"

علىالإنسانانمنالرغمعلىأنه،القولعلىوأوغسطينأفلاطوناتفقولقد

قادرأنهغير،كاملوغيرالتراببأغلالمكئلوسجينطينيبرداءمثقلالأرضهذه

الميزةتلكبسببوأنه،بوضوحالحقيقةرؤيةعلىالمشقةمنجهدوبأقصىفقط

-الإنسانفنفس.لبلوغهادائمأيجاهدوأنمنهاجزءأيلمحأنأيضأيستطيع،بالذات
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الأمر،ستعودالعالمذلكهـالى،المحضةالمعرفةعالممنجاءت-أفلاطوننظرفي

العالم.بذاكالإنسانيربطعروةلهتنفصملارابطأيمثلالذي

هيالحدسيةالحياةأنمقزرأ،أستاذهقولإلىأضافأرسطوأنذلكعلىزد

رجال!بعضولكن.العقلحياةمنأسمىوأنها،القيمبأرفعتتصفالتيالحياةوحدها

المنهاجحرمقد،المحض)76(للحدسالتحثزذاكأنليعلنوابعدفيماجاؤواالفكر

منابعمناكتسابهابالإمكانكانالتيالعمليةالمعرفةمنالكثيرمنالعظيمالغربي

القرونفيللجامعاتبالنسبةصحيحأكانالقول!ذاكأنخلافولا.متواضعة

كامنة.طاقاستمنالفكريختزنهماعلىرائعأتأكيدأأيضآكانبأنهعلمآ،الوسطى

وثنيكلاسيكيمنالحكمةأسلوبيبينتوترثمةيكونأنالبديهيومن

مثالإنيقولكانإذ،التوترذاكحدةمنشيئأخففقدأوغسطينلكن،ومسيحي

أسمىحكمةهناكلكن،هـايجابيخئرمثالهوالأغارقةالفلاسفةاتخذهالذيالحكمة

نأبعدنحوهاينطلقأنحقأالحكيمالإنسانعلىيتوخبحكمةوهي،تلكمن

الوثنية.الكلاسيكيةبالحكمةمعرفتهتكتمل

التوترذاكلتبرز،معآوأوغسطينأرسطووريث،الوسطىالقرونجاءتثمومن

الحدسي-الفكرمذهبمؤسسآبلارد:أولآإنهما،متعارضتينشخصيتينخلالمن

القديس:وثانيأ،المنطقيةأرسطوأدواتاستخدمالذي-العقلانيالتحليلبهذاوأعني

لا،المسيحيالحدسوأن،اللهمعرفةإلىالطريقهوالتصوفبأنالقائلبارنار

فيمرموقةشخصياتأنننسىألايجبوهنا.المعرفةتلكإلىسبيلناهو،المنطق

عشرالئانيالقرنفيعاشااللذينسلسبوري"وجونفيكتورسانت"هيو!الفكرعالم

النظريتينتينكبينالتوسطحاولواقدواحد،بقرنبعدهماجاءالذيالأكوينيوتوما

كلتاهما.بقيممعترفينالمتعارضتين

كان،الوسطىالقرونطوالالفكرشغلالذيالرئيسيالموضوعأنالقول!وزبدة

الإنسانبقدرةالقولعلىأجمعااللذينالأسلوبينذينكبينللتوفيقالدؤوبالسعي

الموضوعية.الحقيقةفهمعلى

ألا،ذكرناهبماارتباطأوثقوترتبطبالناعنتغربألايجبأخرىنقطةوثمة

الماديالعالمتحتقركانتالتيالفكريةالتياراترفضقدالغربيالمنهاجأنوهي

فيالذكرالآنفةالتياراتتبذتوقد.العالمذاكعنغريبأكائنأالإنسانروحفيوترى

أيامأوائلوفي.الغربفيوآخرحيينبينالسطحعلىتطفووكانت،الشرقيةالفلسفة
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الخلاصطريقوأنشرالمادةبأنالقائل)الغنوطسيالعرفانيالمذهبأخذالمسيحية

جذورأالمذهبلذاكبأنجملمأ،المسيحيالدينإلىيتسزب(الروحيةالمعرفةهو

ثنائيةبدورهاهيفالمسيحيةالشيءبعضالمسيحيةيستهويكانحيثثنائيةفارسية

وتزمتأ،شدةالشرقكثنائيةليستثنائيتهاولكن،والمادةالروحعلىتعتمدلأنهاأيضأ

هراطقة.العرفانيبالمذهبالقائليناعتبارإلىبالمسيحية،انتهىالذيالأمر

بطائفةشبيهةطائفةنشوءالوسطىالقرونخلالالجنوبيةالفرنسيةالبقاعوشهدت

قمعتماسرعانالأخيرةالطائفةتلكأنغير،الكاثاريينطائفةوهيالغنوسطيين

الجسداحتقاربضرورةينادونالهندكفقراءوالكاثاريونالغنوسطيونوكان.بالغةبقسو؟

روحه-وهي-الإنسانداخلالنورومضةبأنيؤمنونكانواإذ،تامآإهمالأهـاهماله

ثاكأأمسواوهكذا.منهالفرارتحاولأنوعليها،كليأعنهغريبةوهيجسدهسجينة

وضعمنتمكنهمالتيالفرصعنيبحثونوكانوا،معنىمن"النسك!لكلمةمابكل

هـاغراقالأخلاقيةالقوانينجميعانتهاكإلىيعمدبعضهموكان.الأرضيةلحياتهمنهاية

وكانوا.للجسداحتقارهمعنتعبيرآ،والفجورالخلاعةمستنقعاتفيأجسادهم

كجسد،فقطبداأنهويقولونجسدأ،تج!دالمسيحبأنقولهاالمسيحيةعلىينكرون

أبدأ.يلتقياولنمنفصلينعالميننظرهمفيكاناوالجسدالروحعالميلأنوذلك

منالجسدتوليالمسيحبتجثئدتقولالتيالأرئوذكسيةالمسيحيةفإنوهكذا

عالمالمسيحيةنظرفيهووالجسدالبهيميةالمادةفعالم.أولئكمنأكثرالاحترام

الأرضية،الحياةنعاملألاينبغيوأنه.الثانيالعالمخيردونخيرهبأنعلمأ،خير

الأكثرالأخرىالحياةإلىانطلاقمحطةمنأكئرليستأنهامنالرغمعلىباحتقار

الأرضأعطىقداللهإنبل،الأرضهذهعنغريبأليسفالإنسان.ونقاءطهرآ

هـابداعأ.تشكيلأفيهاويعملعليهاليسيطرللإنسان

والشرقي،الغربيالإنسانيالمذهببينالزمنحيثمننقارنحينماونحن

عنيفأخلافأالثامنالقرنشهدفقد.مبكرآجاءالغربيالمذهبأنبوضوحلايتبدى

والتمثايل.الأيقوناتتحطيمحول(والقسطنطينية)روماوالشرقيةالغربيةالكنيستينبين

الفنفيتمئالأينحتأوصورةأيةرسميحزمقانونأبيزنطةأصدرتوقد

الإسلإمي(.الفنفيأيضآنثسهدهالأمر)وهذاكإنسانالمسيحيمثلأويصورالديني

اعتبارأنالشرقرأىبينما،وماتعاشكإنسانالمسيحفيالتأمليتعشقالغربوكان

مقامه.منيحطأمرفانيأشخصأالمسيح
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قاعدتينيشكلانكانا-)1(والعقلاني)77(الطبيعي-المذهبينأنفيشكولا

معيكئفكانآنذاكالفكربأنعلمأ،الوسطىالقرونفيالفكرإليهماارتكزجبارتين

القرنفيأوروبافيالمنهاجيالفكرانبعثوحالما.المهيبةالمسيحيةالمقررات

ونشهد،معقولةببراهيناللهوجودعلىالبرهنةيحاول!"أنسلمنجد،عشرالحادي

نأذلكإلىأضف.المنطقيالتفحصإزاءالمقدسالكتابتماسكيمتحنآبلارد"9

أرسطو،إلىترتكزكانت،الجامعاتنشوءبذروتهاشهدتالتيالوسطىالقرون

تسيطروموضوعيةضروريةعلاقاتبوجوداعتقادهاحيثمنالقانونبفكرةومشبعة

الأشياء.جميععلى

وانهيارهالوسطىالقرونفحر

للعقلانيةمنبتأ،وأشيععنهاأذيعمماالعكسعلى،الوسطىالقرونكانتإذا

بعضفيالقرونلتلكأنوالحق.تكنولوجيأمثمرةأيضأكانتفإنها،الحديثةالعلمية

الجوهريةبالاستمراريةتذكرناملامح،العصريةأوالحداثةمنمدهشةملامحجوانبها

القادمالألفيبالعهدتقولفكرةالشعبيالفكرتداعبكانتمافكثيرآ.الغربيللفكر

بالأيديولوجياتالثبهكلشبيهةالفكرالآنفةالفكرةأنشكولا،المسيحلحكم

سفريمنفلورسييواكيمأتباعاسئخرجالوسطىالقرونذروةففي.الحديثةالثورية

علىالفقراءبانتقاصتقول،نظريةمنهاشكلوااجتهاداتاللاهوتيبوحناورؤيادانيال

وقالوا.دستورهوالرفاهوالمساواةالعدالةمنيتخذأرضيطوباوينظاموقيامالأغنياء

يعقبهاعارمةبثورةالمتمثلالرؤويالحدثذاكفيذروتهسيبلغالتاريخمجرىإنأيضأ

يذهبوالمالمعاصرينماركسكارلأتباعأنشكولا.الأرضعلىاللهملكوتحلول

كانتالحديثةوالثورةالتقدمنظرياتجميعأننرىوهكذا.أولئكمنقليلآأبعدإلا

تصادفلمالحركاتتلكمنأيأأنومع.فلوريسيواكيمأتباعنظريةرحمفيأجتة

بأنعلمأ،الوسطىالقرونفيالفكربهفاضالذيالثريالتنوعئريناأنهاغيرنجاحأ،

الأرذثوكيسية!المسيحيةالكنيسةعفائدفيكلهاتندمجلمالفكرذاكنظريات

الحديثالعصرإلىالوسطىالقرونمن

بالنسبةالمغزىوعميقالأهميةبالغفكريانبعالثحقبةالوسطىالقرونتمثل

تبعه.ماكلإليهوارتكزبعدهجاءمالكلالطريقشقالذيالانبعاثإنهأوروبا،لتاريخ

إسبانيافيالعربوبخاصة-وئقلالرشد،سنالجامعاتبلغتعشرالثالثالقرنففي

الثالثالقرنوشهد.والفلسفةوالعلومكالرياضياتالعتاقةتراثمنالكثيرأوروباإلى-

نقلوهماواليهودالعربغفففقدأوروبا،علىالقدماءثقافةتدفقمنالمزيدعشر
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للفكرطويلشرقيهضممنعمليةتمثلالتيوالهوامشوالشروحالتعاليقمنبأغلفيما

لمالأرسطويةولكن،والأثرالنفوذصاحبأرسطوكانالحقبةتلكوخلال.اليوناني

يندمجالتيارانهذانكانماوكثيرأ.الجديدةالأفلاطونيةفيهشاركتهابلبالميدانتنفرد

لاهناونحن.بينهماالتمييزإلىالشزاحبعضيبادروأحيانأ،الآخرفيمنهماالواحد

الجامعاتأنإلىالإشارةتكفينابل،الوسطىالقرونفلسفةألغازنحلأننستطيع

فكري!لأنشطيمامارحعشرالثالثالقرنطوالكانتوأوكسفوردباريسفيالكبرى

سلسلةمنقمةأعلىبمثابةكانالذيالأكوينيتومامنجزاتفيذروتهابلغت،هائلة

شاهقة.جبال

الفكرتاريخفيجريءتقدمبمثابةهيالأكوبنيتومافلسفةأنشكولا

أرسطوفلسفةإلىالمسيحيةأمامالبابفتحالذيهوالأكوينيفتوما،الأوروبي

الجامعمنهاجهفييدخلولموفيلسوفأ،عالمأكاننعلمكمافأرسطو.الطبيعية

شيءبأييقبلولاويتعفليشاهدكانفلقدالإيمان"،9عناصرمنعنصرأيالمانع

أرسطوخطأأنبعدفيماالعلماءوجدوقد.وصدامةدقةالتحاليلأشذأماميصمدلا

بالمباحثالأخذلرفضهنتيجةأبدأيكنلممخطأهلكئه،صحيحهجمنأكثرأحيانأكان

غامرالأكوينيتومافإنولذلك.فيهالظنتسيءكانتالكنيسةأنكما،العلمية

ثمةليسبأنهالمسيحيينإقناعبغية،الضاريةالمعركةخاضعندماومستقبلهبمكانته

كلمتناغمانوالإيمانالعقلوأن،العقلومنأرسطومنالخوفإلىيدعوما

.الاتفاقكلومتفقانالتناغم

كماالذيللفكرالثساملالموسوعيالمنهاجذاكواضعهوأرسطوأنوالحق

النبؤيالصوتكانفصوته.القدماءحكمةجوانبجميععلىاشتملأنهلنايبدو

يكونماأشبهالعلوممؤزخ""كرومبيقالكماكانولقد.تقريبآميدانكلفيالمهيب

،المسرحبخشبةمستأثرأالوسطىالقرونعلومميادينفيالخطىيعدمأساويةبشخصية

بنفسه.صنعهاالتيالأسلحةبهأطاحتحتى

سماءيتكئدنجمأأيضأكانبل،فقطالطبيعيةالعلومنجميومذاكأرسطويكنلم

بالميتافيزيقياناهيك)الاستيتكا(،)54(وجماليةوبيولوجياسياسةمنالعلوممعظم

الفيزياءعلىبنظرياتهمسيطرآأرسطوبقيولقد.المحضتينوالمعرفةالحقيقةوبنظرية

الهجومب!ثمنعشرالسابعالقرنفيآخرونكباروعلماءجاليليوبدأأنإلىوالفلك

الأجسامتركيبحيثمنوذلك،أخرىبعدنظريةنظرياتهتساقطتحيث،عليه

والفراغالأجساموتساقطوالجاذبيةالحركةفيونظرياته،ونظامهاالسماوية
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الطبيعيةالعلومفي()الستاتيكيةبجوهرها)55(السكونيةنظريتهوبقيت.والهيدروليكا

.وبناةأساسآليهدمهاداروينجاءحيث،عشرالتاسمعالقرنحتىبهامعمولآ

الكيمياءفيمسفماتبقيتالتيالأربعةعناصرهحالآلتالمصيرنفسوإلى

فيميتافيزيقاهأنذلكعلىزد.العلمذاكفيثورةشهدالذي،عشرالثامنالقرنحتى

منسلسلةفيوالمنتظمةومادةصورةمنالمشكلةالأشياءمساربغائيةوالقائلةالكون

ئشغلولايخلقهلمالذيللكونالأساسيةالعفةاللهلتبلغتمتدسلسلة،عظمى"كينونة"

أثرذاتوبقيت،الكونإلىالناسنظرةإلىتسزبتتلكميتافيزيقاهإنأقول.بهذاته

الثورةمعمتطابقةجاءتالفلسفةفيثورةأيضآشهدالذيعثمرالسابعالقرنحتى

منه،النهضةعصرفيالإنسانيينامتعاضمنالرغمفعلى،أرسطومنطقأما.العلمية

فينظريتهأيضأوكذلك،صحتهكامليفقدلمأنهغير،اعتبارهسقوطمنالرغموعلى

القرونخلالالسياسةعلمخلفيةالسياسةفيفلسفتهشكلتوقد.والجماليةالعروض

عليها.الثورةعنأيضأتمخضعشرالسابعالقرنأنغير،الوسطى

يحينحتىأرسطو،منهاجتفاصيلفيالبحثنؤخلأنلناالأفضلمنأنهويبدو

تستوجبناالأمانةولكن.الفكرحقولمختلففيمنهاجهعلىللثورةدراستناموعد

أخطائهمنبالرغمأساسهفيومعقولأعلميأكانأرسطومنهاجأنتكرارأالقول

الأساسيةالعقائدبعضمعمنهاالبعضيتفقلمنظرياتهأنذلكإلىأضف.العديدة

العالم.وخلقالنفسوطبيعةالإلهيةوالعنايةاللهكطبيعة،المسيحية

وحتىغريبآلمعظمنايبدواليوملعالمنابالنشةأرسطومنهاجفإنحالكلوعلى

دورانبعدمكقولهمنهاجهتتخفلالتيالواضحةالأخطاءعنالنظروبغفق.معقولغير

وجهادهالإنسانعمللغائيةشروحاتهمننتدبرهأننستطيعالذيفما،الأرض

ميتة؟مواضيععلىحئةلملامحالواضحإضفائهأمرنتدبركيفأو(؟)الغائية

المبدأينوفي،والفعلوالكمونيةوالصدفةالجوهرمبادىءفيفلنتأملثمومن

لكنها،الأرسطويةفيحاسمةمبادىءئعتبرجميعهاالمبادىءفتلك،والماديالصوري

فيالكلاميينمصطلحاتميدانودخلتمضىفيمالهاكانتالتيالمعانيفقدتاليوم

اليومتلقىالتي)56(الكلاميةالمدرسةأننتذكربأن،الإنصافوئبزمنا.الوسطىالقرون

التبويبعلىودربته،منتظمبأسلوبالتفكيرالغربعفمتقدالشديدالاحتقار

لتوماالتوفيقتكتبلمالحياةكانتإذاإنهنقولولذلك،والمشاهدةوالنقدوالتصنيف

القرنخصائصأبرزمنكانالذيالتوفيقذاك،العظيميينالمنهاجيينبينالأكويني

منواسعةميادينفيالمحضينوالفلسفةللعقلالحريإطلاقهفإن،عشرالثالث
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موضوعيةبأبحاثنقومأنبمقدرونااليومأصبحولقد.الدهرأبدباقيأثزلهوالمعرفة

اقتصاديةمنالحقولجميعوفي،الروحيسلطانهاومنالكنيسةقيودمنمتحررة

وسواهما.وسياسية

بينعشرالثالثالقرنفيالأكوينيتوماعقدهالذيالزواجأنخلافولا

وجاء،الطلاقإلىلاالانفصالإلىانتهى،والعقلالإيمانوبينوالفلسفةاللاهوت

يأيعدلمولكن،تتصادمانوأخرىتتقاطعانأحيانآطريقهماوكانتحبيأ،انفصاله

رحلتهفيوانطلققيودهمنتحررالعقلانيفالفكر،عليهيسيطرأوالآخريضبطمنهما

الطويلة.

الغربي،الفكرتاريخمنجريئةحقبةعشروالخامسعشرالرابعالقرنانويمثل

الغربيةالمؤسساتعلىطرأعميقوتغييرانتقالمرحلةبمثابةكانتالحقبةفتلك

العلمانيةالدولةوخروجالبابويةمركزتدهورأيضأالحقبةتلكشهدتفلقد،الرئيسية

أوكهايم)5(وليممنجزاتفيآنفآالمذكورةالحقبةجرأةوتتجئى.الوجودإلىالغربية

مركبالحقبةتلكفيانهارفقد.العصرذلكفيمفكرأعظميعتبرالذي،الفكرية

اللهبوجودبدءأالدينحقائقتعدولم،عشرالئالثالقرنعرفهالذيوالإيمانالعقل

.قالكما،ويقبلهايتقبلهاالذيهووحدهالإيمانأصبحبل،العلميةللبراهينموضوعأ

الأخير.هذابلغهالذيالبعديبلغلمولكن،أوكهاممذهبذلكفيسكوتسذهبوقد

نادريكونقد،الهدمعلىقدرتهوبسبب،أوكهام"إن:لفغوردنقالوقد

روحهفيمدهشأالنقاطمنكثيرفيويبدو،الأوروبيالفكرتاريخفيالمثال

بنايبلغان،سكوتسدنسالعظيمالفرنسيسكانيومنافسهأوكهامأنوالحق.!العصرية

ائباعفياستمرابأنهماعلمأ،الوسطىالقرونفيالمعروفةالكلاميةالمدرسةنهاية

مفاهيمهحيثمنالعقلأمامأبوابأوبنظراتهماالجذريةبشكيتهماأغلقاولقد.أسلوبها

وجواهراللهتعقلنحاولأنالعبثمنإنهقالاولقد.أخرىأبوابأوفتحا،القديمة

فيالخوضيتعثثقونالكلاميونكانالتيكالمفاهيممجردةمفاهيمأيةأوالأشياء

يرىفهو.بالكلماتولعبآبالألفاظتلاعبآالأبحاثتلكمنأوكهاماعتبروقد.بحثها

الأشياءخصائصوأن،الخبرةدائرةفيمباشرةيدخلماهومعرفتهنستطيعماكلأن

انعطافآيمثلأوكهامإننقولولذلك.وواقعحقيقةوحدهاهيوالظاهريةالفختبرة

وقد.والخاصالمحسوسإلىوالعامالمجردوعن،العلمإلىالميتافيزيقاعنحاسمأ

تطويرفيأسهمواحيث،الحديثالعلمميدانفيمرموقينرؤادأأتباعهبعضكان

.الأمامإلىأشواطآبهودفعواالعلم
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منعطفأيمثلون،عامةبصورةمعروفهووكما،زمنآالمتأخرينالكلاميينإن

لتكونالكلاميةأساليبصقلفيالمبالغةجاءتوقد.الغربيالفكرتاريخفيحاسمآ

نهايةولربماتدهورعلامةكانتكما،الذهنالحادسكوضدنسللدكتورتأنيببمثابة

الشكي.المذهبفيالميتافيزيقيةالحقيقةعنللبحث

:يقولنولزديفيدكتبولقد

الفلسفيةالنظرةوأخذت،عظيمفكبرنسيجتمرقم(0135)أوكهام"بوفاة

الفلسفةخلالهماكانتالزمنمنقرنينبعدمكانهاوأخذت،تدريجيأتختفيالقديمة

متنوعةوأساليبجديدةلنظرةمكانهاأخلتأقول،غروبمنحاليفيالمجردة

".الحديثالعالمبهاأخذوعديدة

القارةاكتسحت،جاليليووميلادأوكهاموفاةبينالفاصلينالقرنينذينك"وخلال

تمثلتوقد.المحضةالفلسفةميدانباستثناء،ميادينهابكاملحقبيةحركةالأوروبية

الإصلاحوحركةالتصوفوفي،النهضةلعصرالإنسانيالمذهبفيالحركةتلك

الفكرمذاهبمؤسسيبينندرجأنإلانستطيعلاهناونحن.البروتستينية"الديني

بعيدينجوانبهمبعضفيكانواهؤلاءبأنعلمأ،وكالفنولوثرأراسموس)9(الحديث

العصرية.أوالحداثةعنالبعدكل

السادسالقرنمنالأولىالسنواتفيأوروباأركانهرتالتيالثورةأنوالحق

إنها.الفكريالتاريخإلىفقطوليس،عامةبصور؟التاريخإلىتنتميثورة،عشر

الامبراطوريةسقوطسوىمثيلمنلهاوليس،الغربيةالحضارةفيالكلاسيكيالحدث

حركاتمنأساسيةحركةذلكإلىبالإضافةكانتولكنها،الفرنسيةوالثورةالرومانية

الفكر.

الفهضةعصر

والقديم(أوكهام)فلسفةالحديثحولمتصارعةزقرإلىالكلاميةانحلتعندما

والميتافيزيقا،المنطققواعدمتحذينالنهضةعصرإنسانيوأطل،الرواقيةحولوحتى

مريرأصراعأالعصرذاكفينشهدوهكذا.والفيلولوجياالشعرجانبإلىومنحازين

بالمناظراتصورهبأوضحالصراعذاكتجفىوقد،والكلاميينالإنسانيينبين

رويشلين)3(يعقوبأتباعمنوالإنسانيينكولونياكلامييبيننشبتالتيوالخلافات

خاملوكئابوصفهاناريةكتبمنغفيرةبأعدابالآخرفريقكلقذفإذا"حول!ول(،)ولأ

الذكر.
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الديني،الإصلاححركةانفجارعشيةم1525عاموحتىم0015بعاموابتداء

ماكيافيلييمؤلفاتإلىبالإضافة،والإنسانيينالكلاميينبينالمناظراتتلككانت

الحركةبلغتهمثيرأ،مدأقوىبمثابة،آخرينكبارإنسانيينوكتابوتوماسوأراسموس

نرىأنعلينايتوجب،مغزاهاعمقنفهمولكي.وعرضهاأوروباطولفيالإنسانية

،الآدابنحوالإنسانيونانعطففقد.وقحطه"العقل"عصرجدبعلىثورةفيها

هن!"ألاعليناولكن.خيالهاتبلدفيالبالغةالكلاميةعقلانيةضدترياقأمنهاوائخذوا

نضارةتكونأنالجائزومن.القديمالكلاسيكيالعالممنتطالعناالتيالمباهجننسى

تتلفعالحكمةمنكنوزآالنهضةعصرفيبدتلكنهاعيوننا،فيذوتقدالمباهجهذه

بنسيالب،بديهيةحقائقكانت،أمورآيطويكعصرناعصيرففي.الأسلوببكمال

أثيرمنالعظيمولأسلوبهمالكلاسيكيينللكتابكانماونتذكرنذكرأنعلينا،متزايد

والهادف،الإنسانيونتبتاهالذيالتثقيفيالأعلىالمثلأنخلافولا.بالغينونفوفي

والرومانية،اليونانيةالآدابمعتماشهخلالمنونبلأثقافةالإنسانيالفكرإغناءإلى

هذاقرننافيحتىيزالولا،المذكورالقرنوطوالعشرالتاسعالقرنحتىفغالآبقي

يجدالمرءأنوالحق.الغربيةالحضارةفيطويلآبهتمتدلاقدحياةمنبشيءينبض

مترفةكلمالبفيعنهاعترواحكمةأسمىالكلاسيكيينالكتابأولئكفيفقط

شخصيةفيالبالغبأثرهاأيضأليشعربل،فائقةبعنايهاختيارهاوجرى،الجمال

.والمؤلفاتالكتبأعظمسوىيخلفهأنيستطيعلاالذيالأثرذاك،الإنسان

أبدآتبلغالبشريةبأنيعتقدون،عشرالسابعالقرننهايةحتىالناسبقيلقد

ذاكتجاوزوأنكما،ميادينهامختلففيالكلاسيكيةالثقافةبلغتهالذيالمستوى

الكلاسيكيةنقادأعظمإلىينظرونكانواولذلكمستحيلأ،أمرألأولئكبداالمستوى

سثماولا،يمةالقفاللغاتكمالإلىفيعودذلكفيالسببأما.ورثاءسخريةنظرة

وبساطتها،الطبيعيوقارهاإلىأيضآيحودكما.وتعبيرأودقةواتساعآجمالآ،اليونانية

مرحلةوفيفهنا.انحلالآالعصورأشدفيتحققهمستحيلآكانالذيالأمر،الهوميرية

المرحلتينفيالبشريعجزكلماتيجدواأنالناسيستطيع،البشريالجنسشباب

لكنه""بالأدبيليسكونهمعالذيبأسلوبها،لهامثيلأيجدواأنعمرهممنالتاليتين

،الحضارةحياةفيذهبيةفترةفهناك.تكففأوصنعةكلعندوالبعيدوالطبيعيالبسيط

النضوجوحكمةالثابعفويةتنصهرحينماوذلك،الإنسانحياةفيالذهبيةكالفترة

كذلك.التعبيرأساليبوأجملالفكرقوىأعظمحينذاكفيتدفق،واحدةبوتقبمافي

تحؤلثمومن.الكلاسيكيةعصورإلىأوروباونظرةورومااليونانحالكانت
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أمامأالإنسانيةالعلوممواكبدفعواحيث،التشكيليةالفنونهـالىالتاريخإلىالإنسانيون

كانتوقد.البشريةالخبرةمنئسجتالذيالأصيلالنسيجفيتتغلغلأخذتبواقعييما

إلىتهدف،وتثقيفيةتاريخيةمن،والعريضةالمكثفةجهودهاجميعفيالإنسانيةالحرية

الإنسان،حكمةالمالكالإنسانإنها.الحضاريةالشخصيةوحدة،ثقافيةوحدةتحقيق

المعتزلالحديثالثساعرأبدأيشبهلاوهو.الآدابوفضلتهالتقاليد،مذنتهالذي

كزعيم،الاجتماعيالنشاطأوجهجميعفيويشتركيشاركبل،مجتمعهعنوالمنسلخ

ويدرك،الحضاريالتراثإغناءفيالآخرينمعيسهمإنه.إداريوكرجلسياسي

تقديمعلىقادرغيرالمحضالفرديالجهدأنويعرف،للحضارةالمشتركالطابع

بالنسبةكانواالإنسانيينبأنالقولإلىننتهيوهكذا.الإنسانيللتراثالقليلأقلسوى

معنى.من"الكلاسيكية"لكلمةمابكلكلاسيكيينالنهضةلعصر

بأثروأيضأ،الإنسانيينأوكهاممذهبأتباعبتأثيرلوثر)3(مارتنأح!قولقد

قدلوثركالنولما.اللهإلىالصوفيأواللامعقولبالمدخلالقائلينالدينيينمناهضيهم

الحياةلهكنقيضةووضع،شاحبةفكري!أرضييمامنلهبماالكلامياللاهوترفض

تلكشعوبلهتشهدلمشعبيجيشانمنتياراتأطلقبذلكفإنه،الباطنيةالعاطفية

بإحراقالثامنهنريعملاءقياممنملمحآنشهديجعلناالذيالأمر،مثيلآالبقاع

.أوكسفوردفيسكوتسمؤلفات

الكنيسةفصلعلىالبريطانيةالسلطةإقدامالعصرذاكفيكذلكويطالعنا

منهاجتغييرإلىترميثقافيةتوجيهاتالفصلذاكرافقتوقد،البابوبيةعنالإنكليزية

منالثقافاتدراسةوتشجيع،الكنسيالقانوندراسةتحريمفجرى،والتعليمالتربية

المذهبخلاصةأسقطواكما.والطبالرياضياتوكذلك،وعبريةولاتينيةيونانية

المقدسالكتابقراءةعلىوشجعوالامبارد،بطرسوأحكامالوسطىللقرونالكنسي

فطرحين،ايإنسانيينالكئاببمساعدةوالمنطقأرسطودراسةوعلى،مباشرةقراءة

.الكلاميونوضعهاالتي"الغامضةوالشروحالتافهة"القضاياجانبأ

عصربأسطورةالمؤزخونيدعوهماجانبآنطرحأنالضروريمنأنهويبدو

وخهالذيالشديدالنقدمنبالرغمحيآيزاللاالعصرذاكأنيزغمونحيث،النهضة

نشاطهايتجاوزلمكثيفظلاممنحقبةكانتالوسطىالقرونإنيقولونفهم.إليه

جاءعشرالخامسالقرنفيالنهضةعصروأن،العظيمالعابثالاستدلالالفكري

والاختراعوالعلمالنورمعهحاملأ،الميادينجميعفيالهالةمنعجائبيخلاصبمثابة

فيماسيماولا،والحقيقةالواقععنالبعدكلبعيدةالأسطورةتلكولكن.أوروباإلى
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ذينكفيشيءأيإنجازفيبتاتآيسهموالمفالإنسانيون.والتكنولوجيابالعلميتعلق

القرونأواخرفيالباريسيينالكلاميينجهودكانت،الحديثةالفيزياءففي.المجالين

جهودمنثمارآأوفرساكسونيوألبرتأوريسمونقولابوريدانجانكجهودالوسطى

علىمدمنينالإنسانيونوالمفكرونالكتابكانفلقد.النهضةعصرفيالإنسانيين

أثرواقتفوا،حقلكلفيوجالينأرسطونهجونهجوا،القديمةالمؤلفاتدراسة

للأفكارالتعديلرفضهمعلىمذهلةأمثلةوهناك.صاغرينمستسلمينالكلاسيكيين

ئناةفإنبالتكنولوجيا،يختصفيماأما.الجديدةالخبرةأضواءعلىالكلاسيكية

القرونعلماءتجاهلها،حيةميكانيكيةعبقريةعلىحافظواوالساعاتالكاتدرائيات

عطائها.منونهلفاحتضنهاالحديثالعلمقامحتىمعأ،النهضةوعصرالوسطى

مننخبةمواكبهقادحيث،عشرالسادسالقرننهايةقرابةالحديثالعلميبدأ

بأنأحدهمقالإذاأما.الإنسانييننهجعنمختلفأالفكرمننهجأيمثلونالعلماء

منليسواإنهم،الأقلعلىنقولفعندئل!"،النهضة"عصرمنجزءهمالعلماءأولئك

توماوالقديسوأراسموس)01(ومكيافيلليأنجلومايكلأنجبتالتيذاتهاالحركةأبناء

.ومور

لمآفاقأإليهمننسبأنإلىبناحاجةولا،يكفيماأنجزواقدالإنسانيينإن

نطاقوشعقد"النهضة"عصربئدعىماأننقولبدءذيوبادىء.أبدآبهايحلموا

كان،المحضالكفيالعاملهذاوأن،بالاعتباروجديرةهامةسعةالأوروبيةالأفكار

تراثمنالكثيراستعادةجرتفقد.النهضةعصرفيالفكريةالمتغيراتأشهربالفعل

منئرجمتحيث،مكامنهامنالحضاريةالمنجزاتمنالعديدنبشوجرى،العتاقة

التراثاشتملوقد.عليهاوغفقوشرحتودفقتوروجعتالعبريةأواليونانيةاللغة

الفكروأمزجةتوافقهاعدمبسبب،المنسيةأوالمكبوتةأجزائهمنعدبعلىالفستعاد

وكالعلماءالأطوارالغريبياليونانكفلاسفةوذلك،العصوربعضسادتالتي

الغامضونوالفلاسفةوالرواقيونوالأبيقوريونلوكريتيوسغداوهكذا.المرفوضين

والكابالا)57(النسكيةكالفلسفةوآدابهاالهلينيةالحضارةفكرثمارومختلف،والشكيون

.للاهتمامومحطأالأيديبمتناول،اليهودية

أكسبهمالذيالأمر،الماضيعنالنبشأيضآالإيطاليينالإنسانييناستهوىوقد

الآثار)علمالأرخيولوجياخلالمنوذلك،القديمالعالمإلىنافذةتاريخيةبصيرة

وسواها.(القديمة

منطويلةسلسلةيتاجهي،المستوىوالرفيعةالمعقدةالشكيةالفلسفةإن
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واحدةفكرةيعتبرأنالشكيبالمذهبيأخذالذيعلىالعسيرفمن،والمعرفةالأفكار

أخرىكلماتتصوريصبحومعها،التاريخيالحسيتاجإنها.الصائبةهيفقط

مذهبأ،أعلىكمثل،الإيطاليونالإنسانيونيلاحقولم.ممكنأأمرأأخرىوأساليب

يقولونكانواإذ،والترفالأناقةطابعهعيشآعاشوابل،واحدةأيدلوجيةأوواحدأ

الطبيعةملامحجميعبتطويرالشخصيةصقلحاولواوقد.كإنجازفن)العيش(بالحياة

تناغمخلالومنأدبيآجوهرهفيكانالذيالزيبواسطةبينهاتناسقهـايجاد،البشرية

ومحاذرأالأفكارمنالعديدمنمركبأالإنسانمنجعلواوهكذا.الجوهركلاسيكي

المبادىءبواسطةالمتماسكالفكرمنمختارةمجموعةالإنسانفأمسى،للدغماتية

ملامحمنالشهيرانالملمحانهذان-والجمالبالفنالتحسسأنوالحق.الجمالية

عصروفي.منهاأبسطحاليمامحلحئتمعفدةفكريةحاليمانتاجكانإنما-النهضةعصر

العصرذاكإنسانكانبلجديد،بحثأسلوبأوجديدةعقيدةأيةتظهرلمالنهضة

المانعة.القديمةالأفكارمنبوفرةهانئآ

لقد.التعقيدبالغالثقافةرفيعمخلوفآالنهضةعصرإنسانكانأخرىجهيماومن

لأساليبوفقأالتنؤعموفورةونظرياتآراءعلىومطلعأ،اللغاتفيحاذقأ،شاكآكان

جذابأالآنلنايبدوالإنسانذاكأنوالحق.والنظرياتالآراءتلكعنللتعبيرعديدة

بالكسمولوجيامتم!كآبقيفقد.وتفكيرهفكرهفيوبسيطأ،مدهشةبصور؟وطريفآ

دورانبعدمفقطيعتقدلمأيضآوهو.التقليديةوالسيكولوجياوبالفيزيولوجياوالفيزيا

بالعناصرأيضآيعتقدكانبل،شفافةنصفلاشيئيةمنمخلوقةالنجوموبأن،الأرض

كما.الإنسانشخصيةطبعيحذدالأمزجةتلكمركبوبأن،الأربعةوبالأمزجةالأربعة

للنفسالأصغرالكونوبينللطببعةالأكبرالكونبينتواصلآثمةبأنأيضأيعتقدكان

حلمكما.بالرئةمرتبطةالأمعاءقعقعةوأن،التبولةيحميمثلآالزمردوأن،البشرية

بالقوىآمنكما،ثمينةمعادنإلىالحجارةبتحويلأي)الخيمي(السحريةبالكيمياء

بفلسفةيحيطانوالشعوذةالسحرنشهدوهكذا.وأرقامهابحروفهاللكابالاالسحرية

نأذلكعلىزد.واضحةغيركانتوذينكهذهبينالحدودأنكما،النهضةعصر

العتاقة.عهودمنذواحدةخطوةيتقدملمالطب

المؤرخينمنالعديدبأنعلمأ،متأخرةجاءتالعلميةالثورةأنالقولوزبدة

منالانسانمعانسجامآأكثركان،ونهجأأسلوبآ،القديمالإنسانعالمبأنيذكروننا

لكن،الحظلسوءصائبةتكنلم،العالمذاكوشروحاتآراءأنومع.الحديثعالمنا

لويسالأستاذقالوقد.ووجوههاملامحهـامنالكثيرإلىترتاحكانتالبشريةالطبيعة
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عالمآكانولكنه!،للإنسانالصغيرالعالم"إنهالمنبوذةبصورتهالقديمالعالميصف

محورهوالإنسانبأنشعورآوأشد،والطبيعةالإنسانبينرباطآوأوثقاتحادأأكثر

بالجماليةووحيانطولوجيانوأمانأمنرحابهفيشاععالمأكانلقد.ومركزهالكون

ليفسحالتراجععلىمرغمأكانالعالمذاكلكن،عالمنافيمنهاشائعهومماأشد

أخطاءمنفداحةأقلالعلومميدانفيأخطاؤهكانتعالم،آخرعالمأمامالطريق

القديم.العالم

الديفيالإصلاح

القرونفيالأدباءوكبارالجامعاتفلاسفةوأثرفضلعنويقالقيلمهما

تلكطوالالشعبيةالحياةفيعميقآتغلغلالذيهوالمسيحيالدينفإن،الوسطى

إيقاعحتىحددتالتي،بالمسيحيةيومذاكتشئعالحياةوجوهمنوجيمافكل.الحقبة

أشكالأيضآوحددتلا)5+(لأ!!-3أ)5+لأ!34)الإجازاتالمقدسةبأيامهاالزمن

بالسيطرةفقطفلنتأمل.الشعبيالفكربنيةوكذلك،والفنالمعماريةالهندسة

وفي،الاحتفاليةوالمواكبوالكاتدرائياتوالأديرةالكنائسمارستهاالتيالمحسوسة

الوسطى.القرونمجتمعتغمربرنينهاكانتالتيالنواقيس

تمثلكانتالوسطىالقرونبأناعتقدناإذافادحأخطأنخطىءشكلاونحن

طاقاتهابربريةشعوبخلالهأطلقت،تاريخيةمرحلةكانالعصرفذاك"،الإيمانعصر9

كانحيث،بالأديرةلائذأالورعفانسحب.نظامكلبإسقاطهذدتالتيالوحشية

إلىالحقبةتلكحاجةبذلكونشهد.بقائهعلىللحفاظالأديريةفيحتىالمشاق

مركزآالبابويةتضاؤلذلكورافق،الكنيسةنطمغليظإقطاعفنظام.الدينيالإصلاح

تقذف،ونشاطأحيويةالمتدفقةالطبقةتلك،الشعبمنالدنياالطبقةوأخذت.وهيبة

خوتأووجلدونيجاهرونكانواالذينأبنائهاببعضوآخرحيننبينالمجتمع

لسخريةموضوعآالمسيحيالدينرجالوغدا.الكنيسةلمعتقداتمخالفيمابمعتقداب

شائعأأمرأبهاوالتغنيالحسيةاللذائذوأمست،الشعبيةالأغانيوواضعيالشعراء

ع!ثمر،الثاكالقرننهايةقرابةسيماولا،المضمارذاكفيالكئابأبرزوكان.ومألوفأ

لادعكتاب"والوردةءوله"مح!ولالرومانس9بعنوانالثمهيرفكتابه.مين"دي"جان

نظرتهفيأخلاقيوغير(اللذة)عبارةالهيدونيةفيوغارق،الإكليروسمنالسخرية

الأنموذجكانإنهبل،آنذاكمألوفغيريكنلمالأمروهذا.الجنسيالحبإلى

منكان،والإكليروسالكنيسةعلىالاعتراضحالىفيحتىولكن.للأدباءبالنسبة
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يحتوييومذاككانفالدين.الديننطاقعنالخروجأديبأومفكرأيعلىالمستحيل

العامفالمعتقد.دائرتهمنالخروجإنسانأيمخئلةيراوديكنولم،بأكملهاالثقافة

يتلؤنأنحينذاكالمرءبمستطاعكانولقد.ولحمةسدنةمسيحيينكاناالتاموالولاء

يكنلمولكن،لونهغيرمنمسيحيينيهاجموأنه،المسيحيةألوانمنبآخرأوبلوني

مشحي.غيرأوللمسيحيةمناهضأيكونأنالمعقولمنبتاتأ

مناظيرلهوأوجد،الأوروبيالفكربآفاقمدقدالنهضةعصرأنخلافولا

تلكولكن.الوسطىالقرونكنيسةعقائدعلىوغريبة)كالأبيقورية(معينةكلاسيكية

رائعةكانتبأنهاعلمأ،العصرذاكمثقفيمنالقليلفيسوىتؤثرلموالمناظيرالآفاق

الكمحيثمنكانتللمسيحيةالمناهضةالإنسانيينمؤلفاتأنذلكعلىزد.ونفيسة

فكريأساسأييوضعلمأنهوالحق.بالعديدةتكنلمالواقعفيفهي،فيهامبالغأ

شاملدينبإيجادغامضحلمثمةكانفقد.عشرالسابعالقرنقبلالمسيحيةلمناهضة

هوالحلموذاك،الثلاثةالسماويةللأديانالجوهريةالحقائقعلىيحتويللإنسانية

شهدتولقد.فقطبالثهبالإيمانالقائلأح!(3)ولالربوبيبالمذهبإرهاصيىبمثابة

تياراتجرفتهمالذينالجريئينالملاحدةمنعددآ-ميكيافيلليأيامفيخاصة-فلورنسا

ومتعالية.ذاتيةلألوهيةوالرواقيةالأبيقوريةالأفكار

مفهومهليعرضالإنسانيينوالأدباءللمفكرينكرائد،أراسموسجاءوقد

ثورتهبسبب،وورعآئقئأقليكنلمالمعروفمفهومهبأنعلمأ،للمسيحيةالخاص

الرهبانية.الأديرةروحوعلىالعقلانيالكلاميينلاهوتعلى

الرئ!يسيالمسرحألمانياغدت،م0154عاموحتىم0152بعاموابتداة

لوثرمارتنسذدهاالتيفالضربات.إليهوشدهاأوروباباهتماماستأثرالذيوالوحيد

بشحناتشعوبهانفوسوصدمتأوروبابقاعجميعفيأصداؤهاترذدت،البابويةإلى

بغيةوذلكووصفأ،تحليلأالحدثذاكئجئرألاهناونود.والجيشانالإثارةمنهائلة

التزفتشديدمذهبأبدورهافأمست،تصقبتالبروتستي!نيةأنالقولإلىنخلصأن

بداياتمعهأطلتحتى،م0154عاميطلكادماوهكذا.تسامحكلعنوبعيدة

الذيالأمر،الإصلاحومناهضيالكلفينيةبينالداميالصراعخلالمنالدينيةالحروب

ثورةأثارتهمماالرغمعلى،الذينالأوروبينالمفكرينمنالعديدآمالخيبةعنأسفر

إلاتسفرلمعقيمةثورةأنهالهمتبينماسرعان،إيجابيةمشاعرمننفوسهمفيلوثر

المرفوقللفنالبروتستينيةفتدمير.واضطهادهمالهراطقةوملاحقةجديدةدغمائيةعن

بالجمهرةدفع،الدنياالطبقاتأبناءبينالطائفيالاقتتالمنالمشؤومةبالانفجارات
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خلالمعهامتعاطفينكانواأنبعدالبروتستنيتيةعنالانسلاخإلىالمفكرينمنالغالبة

إكليروسها.ورياءالكنيسةفيالفسادعلىشئتهاالتيالحرب

الكلفينية)23(لنهجالروحيةالأهميةإنكارأبدأنستطيعلافنحن،كلهذلكومع

الذيالأمر،الحماسةذروةإلىبأتباعهماارتفعتاحيث،وانضباطهما)58(واليسوعية

الشعبية.الطبقاتلدىخاصةواضحةآثارهتبدت

وأقلحماسةأشدمذهبابتداععلىالدينيالإصلاححركةمنجزاتتقتصرولم

تزايدعلىوتدل،المتناميالدولةنضوجإلىتشيرظاهرةبذاتهافالبروتستينية،تسامحأ

تقليدكلبإسقاطهاالسيادةذاتالمستقلةالدولةمركزدعصتفقد.القوميةالروحقوى

ولا،الولاءازدواجيةمنبتحريرهاالقوميةالروحوساندت،الملكيةالسلطةمنيحد

داخلالأهليةللحروببإشعالهاوهي.العالميةالكاثوليكيةللكنيسةالولاءسيما

إعادةعلىالدولةأرغمت،الحروبلتلكنتيجةوالفوضىللارتباكوبإشاعتها،أوروبا

الأثرأبلغالدينيللإصلاحكانوهكذا.ومتطفباتهاالعقيدةقواعدتحديدوعلىالنظام

لتقابل،الإلهيالملوكوبحقالدولةبسيادةتقولنظرياتجاءتحيث،السياسةفي

طائفةكلسعتوقد.والثورةالانتفاضبحقتناديويسوعيةكلفينيةمنأخرىنظريات

وأالباباقراراتلتنفيذ،الزمنيةالدولةعلىسيطرتهافرضإلىالمذهبيةالطوائفمن

أهليةلحربميدانآعشرالسادسالقرنمنالأخيرةالعقودفيفرنساوغدت.المطران

ملوكمنسلسلةطغيانمنالأمزينعانتأوروباأنمنالرغمعلىولكن.ضارية

أولئكمعتعاطفناأنغير،الحرياتويقئدونبالسلطةويستأثرونالفرصينتهزونطغاة

بتعضبهمأوروباوجهلطخواالذينالإكليروسرجالمعتعاطفنامنأشديبقىالملوك

الكنيسة.إفلاسعننشأتالحديثةالدولةأننرىوهكذا.الدموي

وقذفتإربآ،إربآالدينيةالوحدةمرقتالدينيالإصلاحانفجاراتأنخلافولا

اشمئزازعلىترعرعشكيأمذهبآوولدت،والاضطرابالفوضىمتاهاتإلىبأوروبا

بخطىلتسيرعقالهامنأوروباأطلقتكما،اللاهوتيالتعصبمنوالأدباءالمفكرين

ليغدوبالقصيرليسوقتإلىاحتاجالشكيالمذهبلكن.التسامحنحومتعرجة

تمكنمناهجفوضعواتوفقواالأوروبيينأنغير،السياسيللنظامكأساسمقبولأ

نأدونواحدسياسينظامإطارداخلالنشاطمنالمتصارعةالسياسيةالأيديولوجيات

أهم-فائقةوببراعة-الغربيةالحضارةأوجدتوبذلك.أنشطتهاعنكارثةأيةتنجم

العصور.أقدممنذالإنسانعرفهالذيالسياسيللنظامزاويةحجر
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الحديثالسياسيالفحربدايات

فنطرأعظم،عشرالسادسالقرنمنالأخيرةالعقودفيعاشالذيجانئعتبر

المشؤشةأفكارهإلىبالإضافة،والشعوذةبالسحراعتقادهأنغير.السياسيالفكرفي

ومن.التنويرعصرعنبعيدآيزاللاكانبودينجانعصربأنتذكرنا،المنتظمةوغير

نظرياتإلىكراريسهأحدفيفيشير،يتقدمالسياسيالمفكرذاكنرىأنالمدهش

وقد.القرنينيقارببماوفاتهبعدإلاونهجأمذهبأتتضحأنلهائقذرلم،اقتصادية

الدينبحثوراءمنطائللهابأنهالقائلةمناظراتهفيمونتينإلى)4(بودينجانانضم

شهرةأنوالحق.سلوكهاالممكنالطريقوحدهالتسامحوأن،ومذاهبهأركانهومناثحة

لهكانمفكرأييتقدمهلمإنهقالولقد.الدولةسيادةفيمباحثهإلىأساسآتعودبودين

هووضعهالذيكالمفهوم،الدولةسيادةلمبدأبالنسبةوالصحيحالواضحالمفهوم

السياسيالفكرمنبعيعتبرالذي،أرسطوعلىشعواءهجماتوشن.بالذات

أبرزمنوإن.ومقولاتهأرسطونظرياتمنالعديداستخدمأنهغير،الكلاسيكي

مطلقةسلطةتكمنالسياسيالنظاممنمامكانفيبأنهالقائلةنظريته،بوديننظريات

وتستمر،العاهلويمارسهاودائمةمحدودةوغيرللانقسامقابلةغيرسلطة،سرمدية

الدولة.إلىبهومعهودالهدمعلىمستعميىتجريدبمثابةوهي،وفاتهبعدوتبقى

فيالفرنسيةالحكومةعاشتهاالتيوالفوضىالاضطراباتبودينفيأثرتولقد

أنهغير،الفكرعالمفيمنتظممسارإلىوافتقارهتثمؤشهمنالرغموعلى.عصره

للمستقبل.بالنسبةالأهميةبالغةأمستنظرياتإلىتوضل

ومع.عشرالسادسالقرنفوضىمنتنبعثأنجديدةفرنسيةلدولةكتبوهكذا

كانتأنهاغير،مطلقنظاموذاتالقوةمنشديدجانبعلىكانتالدولةتلكأن

النظامتدعيمعلىوقادرةالمتباينةالمذاهبمنعددآوتضم،وتسامحآصدرآأرحب

بلادها.منواسعةبقاعفيالاقصاديالتقدمعجلةدفعوعلى،الأمنوإشاعة

يستعيدأنالنافاريهنريالأميراستطاع،بودينوفاةمنواحدةسنةوقبل

عامفييصدروأن،الدينيةالأهليةالحروبيخمدوأن،فرنسافيوحدتهاللملكية

.الحروبلتلكوضعحذآالذينانتمرسومباسمالمعروفالمرسومم8915

،م1614عاماغتيالهقبل،يضعأنمنالبارعالقويالملكذاكتمكنوقد

الجانب.والمرهوبةالقويةالفرنسيةالمستقبللدولةالأسس

عتبةعلىتقفأوروباوجدتحتىيطلعشرالسابعالقرنفجركادماوهكذا
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تكنولم.بودينكعقلفذةعقولسوىبإرهاصاتهايشعرلمجذريةتغئراتمنحقبة

تلكأقل،الحازمةالملكيةوالقيادةالقويالملكيالنظاموذاتالسيادةذاتالدولة

وبينالقويةالزمنيةالدولةبينالوثيقالترابطيرىكانبودينفجان.شأنآالتبدلات

الوحدةاستعادةعلىالقادروحدههوالترابطذاكأنأيضأويرى،الدينيالتسامح

الدينية.الأهليةللحروبخاتمةوضعوعلىالوطنية

الآنالمعروفةبنظريتهالألمانيآراستوس)9(الدكتورأيضآطلعالعهدذاكوفي

الدين.ميدانفيحتىالزمنيةالدولةبسيادةوالقائلة،الأراستوسيةباسم

يضعأنالمفكرهذاحاولفلقد،والاندهاشالعجبيثيربودينذهنأنوالحق

جاءوقد،زمنهفيالمعروفةالقوانينوتحليلومقارنةبجمعقامإذ.للتشريعفلسفة

العلميبالبحثجديدةثقيمامنانطلقإذ،أرسطولمنهجمماثلاالميدانذاكفيمنهجه

الملامحمشؤشكرائدبودينأمامناينتصبوهكذا.الإنسانيةوبالمؤسساتالحديث

،جديدةحقبةفجرنرىبالذاتبودينوفي،بودينعصرففي.التنويرعصررؤادمن

عصرفيالإنسانيالمذهبجاءوقد.قديمةبظلالمشوبأيزاللاكانالفجرذاكلكن

وليقؤض،التقليديةالدينيةالسلطةوليهاجم،البروتستينيةقوىإلىقواهيضمالنهضة

المذهبإلىتحؤلتالتيالبلدانفيالأقلعلى،ومناهجهالتفكيرأساليبأركان

الذيالأمر،أخرىأمورأليشملنطاقهاتسعالتبدلأنذلكإلىأضف.البروتستيني

جاءتالتي"،الجديدةيسوع"جمعيةباسمالمعروفةالجمعيةنظريةمنواضحآيبدو

العدوينذينكبينومضتركآبارزآملمحأثمةهـان.الدينيالإصلاححركةعلىرفىبمثابة

إلىالمذهبينأتباعاندفاعفيالملمحهذاويتمثل،والكلفينييناليسوعيين،اللدودين

ومفكروأفلاطونوضعلقد+التأمليةوالحياةالعمليةالحياةبينالفاصلةالهوةردم

الفصلإلىيميلونوكانوا،العملحياةتعلومرتبيمافيالحدسحياةالآخروناليونان

بينهما.الفصلعلىمشذدةالوسطىالقرونفيالرهبانيةجاءتوقد.بينهما

الأساتذةمنعددآتضمعشرالثالثالقرنجامعاتفيالتدريسهيئاتوكانت

الميتافيزيقابأندائمأيعتقدونكانواالرهبانأولئكلكن،الأديرةهجرواالذينالرهبان

منالأخيرةالعقودصوفيةجاءتثمومن.عمليموضوعكلعلىيسفوانواللاهوت

يبرزونماكثيرآالإنسانيونوكان.وطمأنينتهاالنفسهدوءعلىلتثذدالوسطىالقرون

باهتماماستأثرهامأموضوعآولكن،الجماليةللمتعةالأعلىمثلهمصورةسلوكهمفي

ميدانيفيالعملقيمواحترام،العمليةالحياةتبريربهوأعني،الإيطاليالنهضةعصر

.الأخرىالأعمالمجالاتومختلفوالتجارةالسياسة
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التيالثوراتجميعمعمشتركآقاسمأالفغالية)95(مذهبثورةفينجدإننا

الكلاميةدماءبنضوبتقولكانتالعصرذاكثوراتجميعأنإذ.الحقبةتلكشهدتها

الواقععنانسلاجهمعلىالفكررجاللتأنيبمحطأالكلاميونوكانوهرائها،

فيحتىألغيتوقدالشديدللانتقادعرضةالرهبانيةالأنظمةأمستوهكذا.والحقيقة

إلىالدنيويبالعملارتفاعهبسبببالمديحكالفنجونوغمر،الكاثوليكيةالبلدان

الداعينداءهبايكونفرنسيسأصدرماوسرعان.قبلمنأبدأيبلغهالمكريمةمرتبة

الكلاميةجدلمنالعلومتحريرهـالى،الميكانيكيةالفنونمنهالحيويةاستخراجإلى

الكرةوجؤابوالملوكومستشارو،والواقعالعالمرجالى،اليسوعيونوبادر.العقيم

وصهر،الدنيويالعملفيالدينيةحمياهمكلتوظيفإلى،الأربعةبأركانهاالأرضية

.الحدسأوبالتأملالعملومزج،واحدةبوتقةفيوالتطبيقالنظرية

قائمأمستقلأعلمأالسياسةمنفجعلوا،وموروأراسموسميكيافيلليجاءوأخيرأ

بذاته.

الباروحيالعصر

علائمعثرالسادسالقرننهايةفينشاهد،أنظارناوخهناوحيثمافأينما،وهكذا

علىالثوارأنئفهمأنالذكرالآنفقولناوراءمننريدلاونحن.عظيممنهاجانحلالى

نأعلىبشدةأكدتقدالحديثةفالدراسات.وتفصيلأجملةرفضوهقدالمنهاجذلك

وأوكهامالوسطىالقرنوصوفئيوبرناربولسالقديسينإلىتمتدالفكريةلوثرجذور

فلأن،التقليديةالمعتقداتمهاجمةفيغيرهمنأشدكالفنكونحالةفيأما.وأتباعه

الكتابعلىالمسيحياللاهوتئرسيأنحاولبارزآكلاسيكيأعالمأكانكالفن

أنهإليهمخئلبماأعمىإعجابأيبدونكانواالإنسانيينأنذلكعلىزد.المقدس

للماضي،الشيءببعضمدينةالعلميةالثورةأننلاحظأنعليناوهنا.العظيمالمنهج

وبايكونوجاليليو"كبلر!العظامؤادها!فمعظم.جديدةمجالاتلهاشفتبأنهاعلمآ

ذلكومع.أرسطونقللمإذاوذلك،بأفلاطونالإعجابشديديكانوا"وديكارت

يحظىكان،الجامعاتمعظملدىمألوفأكانكماالعظيمالمنهاجأن،القولإلىنعود

مفكروكانماعلىثورةشهدالذي،عشرالسادسالقرنخلالالاحتراممنبالقليل

فلسفةأنكما.ومناهجهاالكلاميةللفلسفةأنموذجيةأساليببأنهيعتقدونالقرنذاك

تقابلتكنلمالوسطىالقرونبدءمنذالأوروبيالفكرعلىمسيطرةبقيتالتيأرسطو

.جديدةومركباتنظرياتعنيبحثونكانواالمفكرينأنإذ،بارتياح
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)91(مونتينهوالشأنعظيمفرنسيمفكربرز،عشرالسادسالقرننهايةوفي

الفضولمنالاتساعهائلةآفاقآ،بهالمتأثرشكسبيرمعاقتسموالذي،والمحللالشاك

منبالتحرريناديمونتينوكان.البشريةالطبيعةأجلمنالبشريةبالطبيعةوالاهتمامات

بللاالفذلكةمنويأنف،التناقضفيسعادتهويجد،الدغماتيةومنالأفقضيق

أنهومع.النهضةعصرنضجموسمفيالإنسانيالمذهبثمرةحقآكانفقديكرهها،

وفقأفقطاستخدمهاإذلها،عبدأيكنلمأنهغير،الكلاسيكياتفيمنغمسأكان

منالفلسفيةنظرتهفيواقتربالفلسفةميدانفيبالشكيةأخذوقد.الخاصةلأساليبه

التيالقديمةالفلسفةتطورهمراحلإحدىفياستهوتهوقد.إبيرو"!قدماءفلاسفة

لملكنه.ودراماتهسينيكامؤلفاتفيتبذىكما،الرواقيالدينسيماولااكتشافهاأعيد

الذي-العظيمالكاتبذاكأعماقففي.الفكرمواقعمنواحدموقعفيطويلأيتوقف

الفلسفةمنضخمقدريكمنكان-القراءمنالعديدالعديدالعميقةبأبحاثهسحر

بأناعتقادنامعونحن.الإنسانيةوالأوضاعالبشريةالطبيعةفيأحأوللأح()+063()الكلبية

والتي،وانحرافاتهالبشريالجنسحماقاتعلىمونتينشنهاالتيالعنيفةالهجمات

نلمسأنإلانستطيعلاذلكمعلكننا،الحكمةمندرجةأعمقعلىتكونأنويمكن

بأنالقائل،الرواقيبالإيمانتحضنأنهمنالرغموعلى.التشاؤمإلىشديدةنزعةفيه

موضوعيةالرأيفيوالاستقلالالفهمفييتمثلإنماللفيلسوفبالنسبةالخلاصطريق

ولذلك.البشريةالنفسفيالأملمنالكثيرعلىتبعثلافلسفتهأنغيروتجردأ،

تطفحكانتمونتينفنفس.والتقدمللتفاؤلرسولأيعتبرهأنيمكنإنسانثمةفليس

ويقترفون،بهايؤمنونلاآراءبسببيقتتلونكانواالذين،البشرسلوكمناشمئزازآ

.والنفاقالرياءبسببأيضأبل،سلوكوحشيةأوفطرةقسوةمعفقطتجاوبآلاالجرائم

فييثيركائنأينتصؤرأنإمكانأ،نستطيعأهل؟قائلأبمرارةيتساءلنسمعهوهكذا

المعروفالبائسالتعيسالمخلوقكذاك،السخريةمنالشعورذاكمثلنفوسنا

"؟بالإنسان

نظرتهعلىسيطرتالتيالشكيةالفلسفةهومونتينتشاؤممنبعأنخلافولا

.الوجودإلى

قد،تامأعجزآالعاجزةبحواسهالمسترشدالإنسانبأنيعتقدمونتينكانلقد

عقلانية،كائناتبأنهماعتقدواإذاالبشروأن.الكينونةمعلهتواصلكلقطع

انخداعهممنوالنابعة،الباطلةمعتقداتهمأحدكونهمنبأكثرليسذاكفاعتقادهم

كلبأنالعلمحقيعلمالذيذاكهوالحكيمالحكيموأن،الذاتيةوأوهامهمالنفساني
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الغربيالمنهاجبأنيعتقدمنثمةكانفإذا.جهلهعنفقطيكشفإنمايتعلمهقدما

بأننعتقدألاعليناالعسيرمنفإنه،بالعقلانيةومتفائلمعقولمنهاجهو،العظيم

إليه.النظرةتلكوقتيآمونتينمعيفقدلمآنفأالمذكورالمنهاج

بحبلالدينيخنقالمذهبكاثوليكيبأنهاعترافهمنالرغمعلىمونتينكان!اذا

الأخلاقيةتأقلمعلىوعملمسيحيأ،كونهمنأكثررواقيأأيضأكانوبأنهحرير،من

عصرإرهاصاتمنهامأإرهاصأيمثلكانلربماكلهذلكمعفإنه،فرنسافيالوثنية

سرأانتشرالذيالفجور"9إشاعةفيأساسيأعاملأكانونظرياتهبآرائهفمونتين.التنوير

والإلحادأح!(3)ولبالربوبيةالقولإلىوأفضى،عشرالسابعالقرنخلالفرنسافي

واسترخاصه،العقلعلىوهجماتهشكيتهولكن.عشرالثامنالقرنعرفهمااللذين

عصر،أعقبهالذيوالعصرليتفقيكنلمذلككل،وفاعليةقيمة،البشريةللطبيعة

والقرنعشرالسابعالقرنمنالأخيرةالعقودأنقذالطبيعةفيالنظامفاكتشاف.العقل

تمامأيكنلمولكنه،الإيمانلهاوأعادمعأوالإلحادالربوبيةمذهبيمنعشرالثامن

عصربينيربطجسيربمثابة،مونتينجيلنعتبرفإنناوهكذا.القديمالتقليديالإيمان

النور.ليرىيكافحوآخريحتضر

يطلبفانعطف،الوحشيةمجازرهاوشهدالدينيةالحروبمونتينعاصرلقد

تخفيوالمصقولةالمهذبةشكيتهوكانت.الكلاسيكيينولدىالرواقيةلدىالخلاص

وكان.وحماقاتهممعاصريهاعنفمنتشهدهلماالألميمزقها،حساسةروحأوراءها

صحةعلىالمحاربينأولئكلدىتوفرتالتيالأدلةعننفسهقرارةفييتساءل

الكاثوليكوبينبينهمالوفاقبأنزعمواالذينالبروتستنتمنسخرولقد.معتقداتهم

النوعذاكبأنقانعأكانفمونتين.المقدسالكتابإلىاحتكمواإذاالمناليسيرأمر

حروفمنحرفكلبللاسطركلحوليختصم،البشرمنوالمشاكسالجاهل

مونتين،قالهممابعد،فيمابوسيهالورعالمطراناتخذوقد.والجديدالقديمالعهدين

كانواالذينالكاثوليكأولئكجانبإلىمونتينانحازوأخيرأ.البروتستينيةعلىخخة

الممكنة.التسامححدودأقصىإلىللذهابمستعدينكانواوالذين،واقعيينأوساسة

عنللتخلياستعدادهأبدىالذيالنافاريهنريالبروتستينيالعاملجانبواتخذ

الثابتومن.الأهليةالدينيةللحروبنهاييماوضعالسبيلذلكفيكانإذا،بروتستينيته

المذكورالعاملغرضفيتأثيرمنشيءلهكانولربما،الرابعهنريزارمونتينأن

الكاثوليكية.إلىللعودةلاستعداده

على""باروكيالمصطلحوئطلق.الباروكيللعصرأنموذجأكاتبأمونتينويعتبر
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أيضأ.والموسيقىوالنحتالمعماريةوالهندسةالزيتيكالتصويرالفنونمنأسلوب

ذاكفيالأوروبيالبثمريالفكرنتاجوكاملالآدابأيضأليشملمعناهوشعوالكنهم

الإصلاححركةبعدماعصرآخربمفهومأو،النهضةعصربعدماعصر،العصر

العلماءبأنعلمأ.م0165عامحتىويمتدم0157العامقرابةيبدأوالذي،الديني

يثيرلاالذيالأمر،الباروكيالعصرمدةتحديدفيسنواتبضععلىيختلفون

بالغةوفنيةوأدبيةفكريةظاهراتمنالمذكورالعصرعليهيشتمللمانظرأ،الدهشة

اتفاقأثمةولكن.شتىحضاريةومجالاتمختلفةأقطارمنيغطيهماوبسببالتعقيد،

علىيمثلالباروكيفالمصطلح،ومعناهالباروكيالمصطلحمفهومعلىإجماعيشبه

ثورةكانتأنخلافولا.وأساليبهاالحقبةتلكفكرلفهملنامدخلأفضلالأقل

،ومتمردةوحشيةبللاجامحةملامحبعضولها،المحضةالكلاسيكيةعلىشاملة

حالكلعلىكانلكنه.عشرالتاسعالقرنرومانسيةإرهاصاتمنبعضأتشكل

الجمالي،الخيالفيالأثروبالغةدافعةوقوة،الفنميادينفيمدهشإبداعحركة

الأزمةمظاهرمنمظهرأتمثل،ثورتهوأساليبللكلاسيكيةالمغرضرفضهبأنعلمأ

المذهبوتوطدالعلومانتصارأنشكولا.اليومأوروباتعيشهاالتيالفكرية

منتصفقرابةبدأتالتيالعودةتلك،الكلاسيكيةإلىالعودةإلىسينتهيانالعقلاني

عشر.السابعالقرن

فيهأشاع،مشؤشلعصبرمشؤشأسلوببمثابةالباروكيالعصركانلقد

الفلكعلموزخومالنهضةعصروغقدوالشكيةالأهليةوالحروبالدينيالتعضب

.والاضطرابالقلقالأولية

الباروكيةالخصائصإلىنشيرأنمونتينفيبحثنامنننتهيأنقبلبناويجدر

للتناسقوفاقدآمشؤشأ،لنايبدوالأقلعلىأومشؤشفأسلوبه.مؤلفاتهبهاتتميزالتي

فمونتين،.الحركةهـابرازالتبذلعلىفقطيثمذدفهو،قاعدةولكلالرائعالكلاسيكي

سيريتابعهوإنما،يستهويهممامحطعنديتوقفأويقف،كتاباتهفيولاحياتهفيلا

ثمةوليس،التحولأعرضبلالكينونةأصؤرلاأنا1:قائلأبذلكيجاهروهو.العملية

!.دائمينوصيرورةتبذليمنحال!فيهوالذيعقليعدامافعلأتوجدحقيقة

الحديئةقبلمامونتينشكيةوأن.شكيتهعنناشىءهذاقولهأنخلافولا

الأشكالحالذلكفيحالهاوأن،الغربيالفكرفيللغايةالعصريةالتصوراتتوازي

بأنيعتقدمونتينوكان.عديدةوجوهفيالباروكيالفنمعتلتقيالتيالمعاصرةالفنية

آخرإنسانأيعنيختلفلابطبيعتهالإنسانوأن،واحدةطبيعةبأكملهالبشريللجنس
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البشريالجنسيدركبالذاتلعقلهبإدراكه،مونتينأي،وأنه،لونهأوجنسهكانمهما

وعقلأ.لمحطرةكافة

يتفق،شيءكلفيشكيتهفيالمباتغالحديث)61(الوجوديالمذهبأنويبدو

إليه.ذهبفيمامونتينمع

ويهرهاالبشريةالنفسيصدمالذي،القلقالعصبيبأسلوبهمونتينأيضأويتميز

مونتين،فينشهدوأخيرأ.والمفارقاتالتعارضمنيخلولاوأسلوبه.عنيفآهزآ

افنتانآ،البشريةتقترفهاالتيالوحشيةالجرائممنالصادقاشمئزازهمنالرغموعلى

التفاصيلوصففيللإسهاببحبهونشعر،ووحثيوغريبشاذهومابكلمعينأ

وعملأ.جرفةالجنديةواستهوتهجنديآكانفقد،سردهافيوالتوسعالداميةالتاريخية

حينوذلك،المزاجواقعيالخطىجريء،الرأيصليبالباروكيالعصركان

الهندسةسيطرتتقريبأ،م1565بعاموابتداء.عشرالتاسعالقرنرومانسيةمعمقارنته

بعضعلىلتهيمنامتدتثمومن،الأوروبيةالجنوبيةالبقاععلىالباروكيةالمعمارية

الهندسيالمضمارفيعبقريةأعظم،النابولوليبرنينيوكان.الشماليةالأقطار

منالكثيرعشرالسابعالقرنمنعطفقرابةشئد،الجبارةبطاقاته،فبرنيني.الباروكى

يقفحيث،الينابيعذاتالمقنطرةوالساحاتالميادينسيماولا،الجديدةرومامباني

الهندسةبينالترابطهذادان.ودهشةإعجابأالأفواهفاغريأمامهاالسؤاحاليوم

ذاكفيالكاثوليكيةالكنائسمبانيوبينبينهاوبخاصة،روماوبينالباروكيةالمعمارية

ديناميكية،الرهبانيةالأنظمةأشديمثلونالذينباليسوعيينارتباطهاسيماولاالعصر،

الكاثوليكيةالثورةوبينالباروكيالعصربينمكينروحيارتباطعنأسفرقدذلككل

الرغبةتطالعناالأخاذ،غريكوآلفنفينتأملعندماونحن.الدينيللإصلاحالمضادة

عنديجاهدمتوتربتديننشئههأنلنايجوزالذيالأمر،والتشويهالتحريففيالعارمة

ويناضلعشرالتاسعالقرنرومانسيةأسلوبمعيتفقيكادوبأسلوب،الواقعيةحدود

الباردةالمعقوليةعنالبعدكلبعيدإلهيجنونشكلاإنه.والتثويهالتحريفبغية

الكلاسيكي.الأسلوببهايتميزالتي

عصربعدمافيالعظامالرسامينعلىئطلقالباروكيةالصفةأننرىماوكثيرآ

يبدوالرسامينأولئكومن.وفلاسكيز"ورمبراندتوتنتوروتو"روبينز!،النهضة

نشهدوحيثماأينماأنهوالحق.الباروكيةفيأنموذجيةأشدهموتنتوروتوروبينز

إثارةإلىوتطلعهوجموحهبفخامتهالباروكيالأسلوبيطالعنا،الباروكيةالمنجزات

واللامحدودالتناسقعلىاللاتناسقوتفضيله،نفوسنافيالعظمىوالآثارالانطباعات
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الشعراءومفارقاتأخيلةفيمتجفيةالباروكيةبالروحأيضآنشعركما.المحدودعلى

منلهابما،اليعقوبيةللدراماجموحأالأشدالملامحفيوأيضأ"الميتافيزقيين"،

المريدينوبأبطالها،الأسودوالسحرالقربىوييمفاحالقتلجرائمحولتدورمواضيع

فالمسرحآنفآ،ذكرتعماالفرنسيالمسرححالتختلفولا.العالمغزاةالمرعدين

نأنذكرأنبناويجدر.والتوهجالعنفأيضأيتعشقكانالعصرذاكفيالفرنسي

وإسرافجامحةبعظمةتتميز،تطرفأوالأشدالنهضةبعدمالعصرالفنيةالمنجزات

أنجلو.مايكلوذوقليتفقيكنلمالذيالأمر،التفاصيلفيوترفمفرط

ثابتأشيءثمةفليسوالتغيرالحركةفيتتمثلالباروكيللعصرالرئيسيةالفكرةإن

مؤلف،روسيهجاناختاروقد.المشكالكأن!ويتبدليتحولشيءفكل،حالعلى

"والطاووسسيرك"الإلهةلكتابهعنوانأ،الباروكيةالفرنسيةللآدابالمنظوريةالدراسة

رمزأالطاووسفيورأى،والسحرللتبدلرمزأالذكرالآنفةالإغريقيةالإلهةفيوجدإذ

الفنانينلدىللتمجيدموضوعينكاناوكلاهما)الديكور(،للتزيينوعنصرأللتباهي

،الوحدةلاوالتعدديةالثباتلاوالتبذلالبسيطلاالمركبوكان.الباروكيينوالكتاب

كلالنقيضيمثلالذيالأمر،الباروكيالعصرتناولهاالتيالدائمةالمواضيعهي

والتي،مثلأ"بوسان"رسمهاالتيالنيوكلاسيكيةالزيتيةفالصور.للكلاسيكيةالنقيض

معدومجمودآمواضيعهائجضد،عشرالسابعالقرنمنالأخيرةللعقودفعلكردةجاءت

الرسامينأنذلكعلىزد.كاملينوتناستيوحدةلبلوغجاهدةوتتطلع،الزمان

ئبرزالباروكيةالزيتيةالصوريرىبينما.والمتقوساتالأقواسيكرهونالكلاسيكيين

منجزاتمنالعظمىوالنوافيرالفسقياتفينشهدهاالتي،والتلافيفالمدؤمةالخطوط

وهكذا.المميتةللخطيئةالمرءتجئبالمستقيمالخطيتجتبالباروكيفالعصر.برنيني

لأنوذلك،الباروكيةالأساليبأبرزالزيتيةوتنتوروتوروبينزرسومفينرىفإننا

ولا،الهندسيةبرنينيإبداعاتأنكما،مدؤمةوخيوطآدواثرجميعأتكونتكادرسومها

إلىأضف.حلزونيةتلافيفومنملتويةخطوطمنتتشكلتكادمنها،الفسقياتسيما

مواضيعالدنياالطبقاتمنالشخصياتاختياريفضلونكانواالباروكيينالفنانينأنذلك

مجالاتبهواستأثرواالكلاسيكيالفناستقطبواالذينالأجلاءالأبطالعلى،لفنونهم

ومواضيع.

لاولكن.الأسلوببالباروكئيالعملاقينوالكتلةالحجميصفونماوكثيرأ

الأسلوبيعتمدأنأيضأئشترطولاباروكيأ،يكونأنضخمهوماكلفيئشترط

النفوسفيفاعليةالانطباعاتأشدلإثارةالمجاهرةلكن.لهنهجأالضخامةالباروكي
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حجمأالعملاقيةإلىيفضياأنيمكن،للبصرالخادعةالانطباعاتخلقومحاولة

،بطرسالقديسساحةفيالهائلةالمقنطرةالرواقاتأنعلىإجماعوهناك.وكتلة

نشهدبأنناعلمأ.باروكيتهافيأصيلةهي،برنينيأنشأهاالتيالضخمةوالفسقيات

نأمنالرغمعلى،عشرالرابعلويسقصرفرسايقصرفيالباروكيةالعناصربعض

فيالضخامةفتذوق.الباروكيعلىالغالبهوالبناءذاكفيالكلاسيكيالأسلوب

فعل()ردةارتكاسأوجاء،القديمالعالمعصورمنالهلينيالعصرفيظهرالفن

نأخلافولا.فدنكدولاليونانبلادعرفتهالذيالمتزمتالكلاسيكيللأسلوب

منجزاته.عملقةإلىيؤديقدالقصوىالحدودبلوغإلىودفعهالكوابحمنالفنتحرير

قدرها،منيحطأوالباروكيةبالفنونفيستخفيخطىءألاالمرءعلىويتوجب

حضاريةشبهلأوجهنظرآ،العشمرينالقرنأنكما.العصر""موضةكانتالفنونفتلك

بكثيرأكثروالتقديرالاعتارمنالباروكيالفنيولي،الباروكيالعصروبينبينهمعينة

يقولكما،يمثلكانالباروكيفالقصد.منهمايوليهعشرالتاسعالقرنكانمما

(1)برتينيوكان.زخومهاشدةفيخياليةطاقاتذاجيلأوتكوور،البروفسور

ويجوز.العصرذاكفنونفيعمالقةوهالسوروبينزورمبراندتوفلاسكيزوبوروميني

إلىالباروكيبالمصطلحمددناماإذاونحن.وبوسانتنتوروتوأولئكإلىنضيفأنلنا

اليعاقبةمنالدراميينوالمسرحيينشكسبيرنعتبرأنأيضألنايجوز،الأدبميدان

فيالآصالةصادقأسلوبذاتفهيالباروكيةالمعماريةالهندسةأما.أيضآباروكيين

وكان.العشرينالقرنحتىذكرتماعلىحالهبقيتولقد،القوةوبالغأوروبيته

بعدحينآيعود،عشروالتاسععشرالثامنالقرناناعتمدهالذيالاصطفائيالأسلوب

العظمىالأوروبيةالأساليبأيضآفعلتوكذلك،الباروكيةمنالاقتباسإلىحين

ونيوكلاسيكية.نهضةوعصرغوطيةمنالأخرى

نخطىءألايستوجبناالواقعوهذا،الملامحمتعذدعصرهوالباروكيالعصرإن

ذاكلكن.بعد(فيماوالرومانسيةالحالهي)كمالهالدقيقةالتعاريفوضعإلىفنسحر

سريعانتقالعصرأنهعلىيظهرهالذيالأمر،والتشؤشوالقلقبالمغامرةتمتزالعصر

تزاللابحايىفيبسفينتهليبحرالقديمةمراسيهيرفعوهو،توازنهمنواثقوغيرالخطى

هماحالعلىوالاإستقرارالحركةكانتلقد.مجهولةنجهابشطروميضمأعليهغريبة

عندماحقيقتهعلىيتبذىالإنسانإنيقولبرنينينسمعوهكذا.الباروكيالعصرجوهر

التغير9قولهرقليطمعيرددونالباروكيالعصرنجوموكان.حركةمنحاليفييكون

)حيثال!اسيالاضطرابعصركانالباروكيفالعصر.!الملكهوالدورانأو
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فانطلاقأ.الفكريوالقلق(،وخارجيةداخليةحروبعنهانجمتالتيالدينيةالحروب

هاتينتصادمومن،الدينيللإصلاحالمضادةوالحركةالدينيالإصلاححركةمن

اللذينوجاليليوكبلر)7(عصرنحووروماأوروبااتجهت،والعنيفالدمويالحركتين

قدكانتالتيالمفاهيمجميعفيالنظروإعادة،للتساؤلموضوعأبأكملهالكونجعلا

الذروةبلغت،جديدةطبيعيةعلومنحوبالموكبيتجهانكاناأنهماحيث،عنهتشكلت

تلكفيالناسشاهدناإذاغروولا.القرننهايةقرابةنيوتنبإسحقمناهجهاانتظامفي

فيتزلمالأجيالفتلكوسكينتها،الكلاسيكيةالمناهجهدوءاحتماليطيقونلاالحقبة

مرعبة،أسطوريةقضاياعلىوعثروااكتثمفواالذينفهم.استقرارآأوتوازنأشيءأي

الحديثالعالموأخذ،لأعينهمشظايابداعامالألفيالعمرمنالبالغالقديموالعالم

عشرالسابعالقرنإنسانبصرأمامويتراقص،واهيةبومضاتيرسلالكفافيبمحيطه

أحيانأ.ويرعبهحينأفيلهمه

شهدالذيالعصرأيضأكانلكنه،والسحرالشعوذةعصرالعصرذاككانلقد

لكنه.العظمىالمعماريةوالهندسةالفنعصركانكما،الحديثةوالفلسفةالعلومولادة

كانلقد.شظاياإلىاستحالماسرعانوهكذا،الجأشورباطةالثباتإلىيفتقركان

الدولةرحمهفيتتخققكانتلكن،والآلاموالمجاعاتوالثوراتالحروبعصر

الباروكيالعصرأحوالكانتتلك.الجنينيبالدوريمرانوهماالحديثانوالاقتصاد

عامحتىم0158عاممنالممتدةفالأعوام.والإعجابالدهشةأشدعلىالباعث

وبراهاكبلرأعوامأيضأهيوروبينز،ومونتينبشكسبيرالدائمالرباطوذات،م0163

جديدينواتجاهأشكلأحذدتالتيالعلميةالثورةحقبةهيالسنواتفتلك.وجاليليو

.للقرن
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الئانيالفصلى

التهو!3فيوالفطريةالملميةالنووة

لمحشرالسابم

الثورة!الوسطىالقرونعلومل!

الثورةد!وجاليلبوكبلر!الكوبيرنيكية

الجديدالعالمنظرة!المشمرةالعلمية

لاديكارترينيه!بايكونفرنسي!ل!

السابعالقرنفلاسفةمنآخرونفلاسفة

النيوتنئة.الثورةل!عثر
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."الخصيبةوالأخطاءالعقيمةبالحقائقمليءالفكرتاربخان"

كوستلر"آرثر9

الطبيعة،فيعقلانيآبحثآبو!فه،الهلينيالأعلىالمثل"إن

الحضارةبهاتتميزالتيالفكريةللملامحالأساسأنهعلىيبدو

.أالنربية

كوهين"مورس!"

الوسطىالقرونعلوم

القرونفيفالعلوم،الماضيتربةفيتضربالعلميةالثورةجذورأنخلافلا

تلقاهتزاللاالذيالازدراءأو،البعضبهيقابلهاالذيالاحتقارأبدأتستحقلاالوسطى

شادتىأمرالأساطيرفموت،التقديرأوبالاعتبارجديرةغيرأنهاعلىيؤكدونآخرينمن

للغاية.

وعربيةإغريقيةمنالرياضياتالأوروبيالفكراستروقعشرالثانيالقرنفي

منبعضأأنالحق.العلميةمنهاجيتهفيأسلوبهسيماولا،أرسطومنطقوكذلك

تحقيقفيأسهمواقد...وجوردانوس")14(ليوناردو9!الوسطىالقرونرياضئي

المنهاجفقطالقرونتلكفييزدهرولم.الرياضياتميدانفيبهائستهانلامنجزات

المدخلمعينحدوإلىأيضأازدهربل،العلميالتحليلفيالاستدلاليالرياضي

الوسطىالقرونجامعاتبأنتسليمناومع.المختبريةوالتجاربللمشاهدةالتجريبي

فيبالفعلكانتلكنها،ايأرسطويةبهاوأعني،المختبريةالتقنياتعلىتوفرتمانادرأ

القرونعلماءمنعظامفعلماء.تجريبيتهفيالشدةبالغنهجذاتوجوههاأحد

4م/الحديثالأوروىالفكرتاريخ
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علميةاهتماماتلديهمكانت")5(بايكونوروجرماجنوس"ألبرتوس!الوسطى

الطبيعيةبالعلوماهتمامهكانالذي،الأكوينيتوماأولئكأعظمبأنعلمأ،شديدة

ولا.والميتافيزيقيةوالسياسيةالأخلاقيةبالمواضيعاهتمامهمنبكئيرأقلوالفرزيقية

المنطقي،للتفكيرالراسخةالأسسأرسياقدعشروالثالثعثحرالئانيالقرنينأنجدال

نأالتجئيفمنولذلك.العلمبناءإقامةمنالتاليةالقرونتمكنتالأسستلكوعلى

الحقائقوننسى،أخطائهمبسببالوسطىالقرونكلامئيومنأرسطومننسخر

بعثعنعجزواأولئكإنفنقولنعودهذاومع.وبرهانأخخةأثبتوهاالتيالجوهرية

يستطيعواولمالقديمةالأخطاءأسرىكانوافلقد،الفورعلىبمواكبهاوالدفعالعلوم

أغلالها.منالتحرر

لممنهاالتحررولكن،الأغلالتلكيحطمكادعشرالرابعالقرنأنلناويبدو

وألبرتبوريدانوجانأوروسمنيقولاوكان.عشرالسادسالقرننهايةقبليتم

ومفاهيمها.الحركةقوانينبعضتلفسواالذين،عهدأالكلاميينأواخرمنالسكسوني

"كبلرب-عامبمائتيبعدهما-أحاطتالتيبتلكشبيهةشهرةمنهالةبهماأحاطتوقد

القديم.الفلكعلمقواعدعلىالاعتمادنتيجةوجاليليوا

منالكلاميينعهدأواخرفيطلائعهاتبذتالتيالعلميةفالثورةحالكلوعلى

قدالثورةتلكتباشيرأنعلىالمؤرخونأجمعفلقد.جهيضةثورةكانتالشمالأهل

خلالهابلغتالتيالمرحلةأيضأانتهتحيث،عشرالرابعالقرننهايةقرابةاختفت

فيالإبداعيةوأوكسفوردباريسطاقاتوخبت،وأصالةإشراقأدرجاتهاأرفعالكلامية

كانت،م0166عامحتىم0153عاممنالممتدةالمرحلةأنوالحق.العلومميادين

غروولا.الاستغرابعلىتبعثبصورةمجالاتهامنمجالكلفيالأضدادمتكافئة

العامالمائةحربرافقالذيالعامالتمزقعانتالزمنيةالمدةتلكفإن،ذلكفي

الشمالعانىوقد.الدينيالإصلاححركةعنالناجمةالدينيةبالصراعاتالمتبوعة

لنايوضحالذيالأمر،الجنوبيةالأوروبيةالأقطارعانتهمماأكثرالتمزقمنالأوروبي

بادوامدينةجامعةأصبحتولقد.النهضةعصرحقبةخلالأوروباابطالياتصذربسبب

القرونمنالأخيرةالعقودطوالللعلومالرئيسيالمركزالإيطاليالشمالفيالواقعة

وفي،كوبيرنيكوسدرسففيها.العلميةالثورةفيمرموقأمكانآاحتفتوقد،الوسطى

التشريحعالمموطنأيضآهيبادواأنكمابعد،فيمامحاضراتهجاليليوألقىقاعاتها

الفيزولوجياجاليليوئعتبرالذيهارفيوليمالإنكليزيالعالمأستاذ،فيساليوس

الوسطى.القرونمعمستمرترابطمنشيءعلىبادواحافظتوقد.الحديثة
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مناليساريالجناحتمثلبادوابهاعملتالتيالفلسفيةالتقاليدكانت

علىحافظالذيرشد،إبنالعربيبالفيلسوفمتأثرةكانتإنهاأي،الأرسطوية

أتباعبهاتم!كماكثيرأالتيبالدغماتيةيأخذولم،بالعلومالأرسطويةالاهتمامات

الاهتماماتتنميةفيالملموسالإسهامبادواأسهمتوقد.المسيحيينمنأرسطو

علماءجهابذةإنقالحينماالحقيقةكبدكرومبيأصابولقد.عامةبصورةالعلمية

علماءمنبأسلافهموانتفعواواقتبسوااطلعواقدعشروالسابععشرالسادسالقرنين

يستندإنماعظيمفكريإنجازكلأنوبحقنقرريجعلناالذيالأمر،الوسطىالقرون

وطداقد،الوسطىالقرونضدالأحمقوالتحيزالتاريخفتجاهل.الماضيإلىأساسأ

العلومفيإسهامأيتسهملمالوسطىالقرونبأنالقناعةالناسمنالعامةأذهانفي

القرنفخلالحالكلوعلى.وخاطئةمغلوطةالقناعةتلكأنشكولا،الحديثة

علىأبقواالذينالعلماءمنوالقلةالعلممراكزمنالقليلسوىيبقلم،عشرالسادس

تاريخفيخالدينسيبقونالعلماءوهؤلاءالمراكزتلكوأن،حيأالعلميالمنهاج

.البشريالفكرمنجزات

منهمالإنسانيينمجموعةسيماولا،النهضةعصرأبناءمنالإيطاليونانعطف

أولئكمنللبعضوكانت.الآدابإلىالعلومعن،العصرذلكعلىسيطرواالذين

النزعةولكن،بالعلوماهتمامات،دافثيليوناردوالخالدوالعالمكالفنان،الإنسانيين

إلىالإشارةإلاهنا)ولايسعنا.باهتمامهماستأثرتالتيهيالعلميةالنزعةلاالجمالية

(.والتهويلالمبالغةمنالكثيرفيهالعلومميدانفيكعالمدافنشيبراعةعنجاءماأن

لأنوذلك،العلومفيرجعيتأثيرللكلاسيكيينالإنسانيينلتعئدكانوقد

ومع.العلمطريقفيالعقبةبمثابةكانومؤلفاتهاالكلاسيكيةلسلطانالشديداحترامهم

بنظرياتدفعواوبهذا،النورإلىبالأفلاطونيةدفعواالذينهمالإنسانيينفإنذلك

غيروبصورةأنعشالذيالأمر،المعرفةميدانإلىأرسطولنظرياتمنافسةأخرى

كانأنهغير،كعالمأرسطودونكانأفلاطونأنومع.العلميةالأبحاثمباشرة

منالأولىالمرتبةفيالرياضياتوضعقدأفلاطونبأنتعرففقطالقلةوإن.رياضيآ

للفكرالأساسيةوالمنطلقاتالمبادىءتوفرالرياضياتبأنلإيمانهنظرآ،التعليمسفم

قدوثيقأ(ارتباطأبهاترتبطالتي)والفيثاغوريةالأفلاطونيةفإنوهكذا.المتقدم

كالمكان،هامةمواضيعفيأرسطونظرياتمعتختلفنظرياتوطؤرتاستحدثت

المدرسةتلكنظرياتاكتشافإعادةوأن،السماويةوالأجرامالمادةوطيعةوالجاذبية

الأهمية.بالغلأمر،الحقبيكوبيرنيكوسلإنجازكخلفيات،القديمة
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الحوبيرنيحيةالثورة

كتابهكوبيرنيكوسنقولاالألمانيالبولنديالفلكيالعالمنشرم1543عامفي

نإوقائلأالشمسيةالمركزيةفيهمفترضآ"،السماويةالأجرام"دوراتباسمالمعروف

بذلكناقضآ،الشمسحولودورانحركةمنحالفيهيالأخرىوالكواكبالأرض

السماويةالأجرامجميعوأن،تتحركلاثابتةالأرضأنوالمقررةبهاالمسفمالنظرية

قبلكتابهمخطوطةالعلماءبعضتداول)وقدسئارةكواكبمنسلسلةفيحولهاتدور

حققهالذيالحقبيبالإنجازتحيطالأساطيرمنعددوهناك.(سنينببضعنشرها

نإأولاهاوتقول.الأساطيرتلكمنأسطورتينبذكرهناسنكتفيونحنكوبيرنيكوس

منعددأثمةأنإذ،الشمسيةالمركزيةافترضفلكيعاليمأوليكنلمكوبيرنيكوس

هوجميعأأولئكأبرزهـان.إليهاسبقوهقدالعتاقةعصورفيالمشهورينالعلماء

والذيالميلاد،قبلالثالثالقرنفيعاشالذيالإسكندريالإغريقيآرستارخوس

أتباعبيندارحادأجدلأأنذلكعلىزد."القديمةالعصورإكوبيرنيكوسيعتبر

الأفلاطونيةانبعاثأنكما.بالذاتالموضوعهذاحولأرسطووأتباعأفلاطون

كبار!فلكعلماءتفكيرفيالأثرأعمقلهكانالنهضةعصرفيالجديدةوالأفلاطونية

إلىأرسطوعنانعطفنفسهبايكونفرنسيسوحتىوجاليليو"،وكبلر"كوبيرنيكوس

القرنفيعاشالذيكوسانيقولاالألمانيالكنيسةرجلأنذلكعلىزد.أفلاطون

وقد.لامتناهكونفيالأرضبدورانيحدس،كوبيرنيكوسقبل،كانعشرالخامس

الدينية.بصوفيتهومزجهاالأفلاطونيةمنتلكنظريتهاستمد

السائدةالنظريةكانتوالتيالأرضبمركزيةالقائلةالنظريةأنذلكإلىأضف

ارتكزتبل،اللاهوتيالتحيزإلىولاالمحضةالخرافةإلىترتكزتكنلم،قرونطوال

القرونعلماءبهااعتقدالتيالكوننشأةفنظرية.برهانوأقوىدليلأسطعبداماإلى

العصرفيالمصريالفلكيالعالمبطليموسوعنأرسطوعناشتقتنظرية،الوسطى

علىمعهمتفقأكانلكنه،شكليةأمورعلىأرسطومعاختلفأنهمعالذي،الهليني

ذإ.الكونمركزفيحراكودونثابتةتقف،لهمبداكمافالأرض.الأساسيةالقواعد

دونحركةمنحالفييكونأنيمكنلاوثقلها،الأرضوزنلهجرمأأنإليهمخئل

الأمر)العطالة(،الذاتيالقصورقانونإدراكيستطيعوالمفالقدماء.لهمحزكيوجدأن

وتحافظ()الفراغالفضاءفيتدورضخمةأجرامألأنوذلك.بيسرفهمهنستطيعالذي

الأقلعلىوتثيراستثنائيةلفكرةمرشد،ويرشدهامحزكيحركهاأندونمساراتهاعلى

يبذلواأنالعلمميادينفيالعباقرةعلىالمتوجبمنكانوهكذا.الاستغرابمنشيثأ
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،الأرضودورانالشمسبمركزيةالاقتناعمرتبةبالبشريةيبلغواكي،أشقهاالجهودمن

جاليليوأكثرولذلك.فقطوالرصدإلىاستنادآتقثلهالسهلمنيكنلمالذيالأمر

تقررهماجميعتدركبمخئلةيتمتعكانالأخيرهذالأن،لكوبيرنيكوسالمديح

بجسم،نقذفعندماأننا،لنايبدوكمائظهرفالخبرة.مستحيلأنهالخمسالحواس

ف!روقد.الأرضعلىيسقطماسرعانبلحركةمنحاليعلىأبدآيستمرلافالجسم

الفراغملءإلىتسارعالهواءدفعقوةأنإلىيعودهذافيالسببإنقائلآلكأرسطو

ترغمالتيالقوةهيالجاذبيةبأناعتقدتالأرسطويةفالفيزياء.المقذوفالجسمخلف

فيأرسطوفنظرية.الأرضمركزفيالطبيعيمقرهاطلبعلىالماديةالأجسامجميع

عداماوأنه،سكونمنحالهيالأجساملجميعالطبيعيةالحالأنتفترضالحركة

عالي،مكالبمنبهائقذفالتيوالأشياء"طبيعية"حركةتمتلكالتيالحسيةالأشياء

بالحركة.يحقنهامحزكإلىحاجةفيفإنها

ومقسومةكتلهامعتتناسببسرعةتسقط،عاليمكانمنتسقطالتيالأجسامإن

الهواء()منفراغفيالساقطةالأجسامسرعةفإنولذلك.لهاالهواءمقاومةقوةعلى

.فراغوجوداستحالةعلىتصرالأرسطويةالنظريةأنغير،محدودةغيرسرعةتكون

تلكويلي،والناروالهواءالماءالأرضوراءمامباشرةيقعإنهالأرسطويةوتقول

أولها،كواكبمنسلاسلفيالأرضحولالدائرةالسماويةوالأجسامالأثيرالعناصر

وأن.النجوموأخيرآفزحلفالمشتريفالمريخفالشمسفالزهرةعطاردثمومنالقمر

وإلهي،يتغيرلاوثابتللفساد،قابلوغيرطاهرفوقهمافكل،الفاصلالخطهوالقمر

هو"الأولإالمحركوإن.ودنسمتبذلناقص)القمر(الخطذاكتحتماكلأنبينما

الموازنةدولابمننوعأذلكفيمستخدمةالأخرىالسماويةالكراتتديرالتيالكرة

كماوذلك،علئينأعلىفيوالمصطفيناللهمقريقعالكراتوراءماهـان.)حذافة(

ثمةليسلكن،العصورتلكفيالناساعتادهاالتيالفلكيةالخراثطعلىيبدوكان

الأرسطوي.والمنهاجالقولذاكبينمباشرةعلاقة

لموبطليموسأرسطوأنوبخاصة،شتىشوائبالصورةتلكلنث!وبوكان

المنهاجعلىإكراهأأدخلتقدالسماويةالأجرامرصدنتائجانكما.تمامأيتفقا

منازلهافيالكواكبترسمهاالتيالصغيرةللدوائرالمتناسبةغيرالصورة،البطلمي

شتىمركزفيتمامأتقعلاالأرضأنيعنيالذيالأمر،المنحرفةالدوائروكذلك

التيالصورتلكعددتزايد،دقةأكثربرصدالقيامبايإمكانغداوعندما.المدارات

نأوهو،آنذاكشائعآكانالذيالقولبصحيحفليسذلكومع.المظاهرإنقاذتوخت
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الاعتراضاتأنالتكرارالمفيدمنيكونوقد.الصورةبئتطتقدالكوبيرنكيةالفرضية

فالبراهين.فيزيائيةاعتراضاتهيإنما،الأرضبدورانتقولفرضيةأيةعلىالرئيسية

فكيف.الديناميكاميدانفيوبخاصةالأثربالغةبراهينكانتالأرضدورانعدمعلى

لهيكونأندونحركةمنحالفييكونأنووزنهاالأرضثقللهلجسميمكن

قديكونأنيجبفالمرء؟السقوطوبينبينهاالحيلولةبالإمكانيكونوكيف؟محزك

قبل،الحديثتينالعطاليةوالحركةالجاذبيةنظريتيعلىالاطلاعمرحلةعلومهفيبلغ

العلمي،والاختبارالسليمفالدس.الفضاءفيتدورأرضيةكرةبوجودقناعتهتشكل

فالكرة.فيزيائيةمحزكةقوةمندفعدونحركةمنحالفيتبقىلاالأجرامأنئريان

تتلقىبأنهاعلمأاليد،منتنطلقأنبعدالأرضعلىلتستقرتسقطماسرعانالمقذوفة

أنهاكما.الهوائيةالتياراتبأحوالالأرسطوريةالفيزياءف!رتهاوقتيةحركةمنشيئأ

مركزباتجاهتسقطالأجسامجميعكانتلمابأنهالقائلةالفرضيةمنإسنادآلاقت

ولقد.الاتجاهذلكفيالكونفيشيءكلالجاذبيةتجذبأنيستلزملذلك،الأرض

خاطرأييراودهولم،فرضيتهتعترضالتيالعديدةللعقباتمدركأكوبيرنكوسكان

البحثيتناولهبأنآملأكاقتراحبتقديمهاكتفىبل،عليهاالقاطعالبرهانقذمقدأنهفي

مستقبلأ.العلمي

لمؤامرةاستهدفتالكوبيرنيكيةالحقيقةبأنيقولشائعأخطةهناكفإنوأخيرأ

صحيحةأنهاعلىتبدوتكنلمطرحتعندماالكوبيرنيكيةفالفرضية.طمسهاتوخت

سخيفةالمثقفينمعظمأنظارفيبدت،ذلكمنالعكسعلىبل،القاطعةالصحة

يزعمكماالاندهاشعلىالباعثةالجدةبالجديدةتكنلمأنهاكما،للعقلومنافية

لللاهوتمتفمأجزءأكانالكونياتعلمأنمنالرغموعلى.أحيانأالبعض

المسيحي،الإيمانعنالانحرافبمثابةجانبأطرحهأوعنهالتخليوكان،المسيحي

كوبيرنيكوسلوثرنعتولقد.كوبيرنيكوسفرضيةعلىتعترضلمالكنيسةأنغير

كالفنأما.فيهلوثررأيمعاتفقواالعصرذاكفيالعلماءمنالعديدولكن،بالأصق

معي-الباحثينبعضويعتقد-واعتقد.كوبيرنيكوسفرضيةعلىمطلعأيكنلمفإنه

الفلكنظرياتفيسيجدكانأنهإذناهضها،لماالفرضيةبتلكعالمآكانلوكالفنبأن

فرضيةقبولفيالترددأنبهالمسئممنغدالقد.اللهبمجدتشهدعجائبالكوبيرنيكي

إلىأولأيعودإنه.الرجعيةمؤامرةإلىوليسأخرىعواملإلىيعودكوبيرنيكوس

لاكانت،يومذاكالأوروبيةالعقولمعظمأنذلكعلىزد،المقنعالدليلإلىافتقارها

اللاهوتيةبالمباحثمشغولةوكانت.الفلكميدانغيرأخرىمياديننحوتتجهتزال
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مسيطرينيزالانلاكاناالنهضةوعصرالدينيالإصلاححركةلأننظرأ،والإنسانية

الاعتراضاتعلىللرداستعدادهأبدىكوبيرنيكوسبأنالقولأما.اهتمامكلعلى

فيالكلاميينمذهبيذهبلأنه،وكلاميللغايةفضعيفالأرضدورانعلىالفيزيائية

منوألوهيةئبلآأكثرالتحركاعتبارالجائزمنبأنهيقولحيثوغاياتها،الأشياءطبيعة

كيالجسدأجزاءعلىالخالقبهأنعمطبيعينزوعهيالجاذبيةأن"بينما،اللاتحرك

وكليتها".وحدتهافيئسهموبذلكجسد،صورةفيبينهايؤلف

وفاتهقبلإلاينشرهالمأنه)حيثنظريتهنشرفيكوبيرنيكوسترددأنوالحق

يعودلا(ريتيكوسالمذهبوالبروتستينيالشابالألمانيتلميذهمنشديدإلحاحوبعد

نثرعلىكوبيرنيكوسيحثكانبالذاتالباباأنإذ،الإكليروسغضبمنخشيتهإلى

يكنلملأنه،للسخريةمحطأيصبحأنمنخشيتهإلىتأكيدأيعودبل،الجديدةنظريته

علىكوبيرنيكوستكتميكونأنأيضأويجوز.عليهاالاعتراضاتعلىالأجوبةيملك

بالرفضحينذاكستقابئكانتالتينظريتهنشربأناعتقادهعنناجمأ،نظريته

لنظريةلأوانهالسابقفالنشر.بأكملهاالعلميةالثورةانتكاسفيسببأسيكون،والسخرية

نأيجبفالمرء.السياسيةالحصافةمعيتفقلاقدأمر،الإذهالحتىمبتدعمبحثأو

بأننقوللذلك.صحتهاعلىالأدلةلديهتتوفرأنقبلالبدعةتلكمثلعنيعلنلا

وتعقل.حكميماعنناشئأيكونقدكوبيرنيكوسجبن

أمرنظريتهبصحةمعاصريهقناعةاستقطابفيكوبيرنيكوسفشلأنالقولوزبدة

استقبالهمعلىكوبيرنيكوسجيلنلومأننستطيعلاونحن.جدلاوشككلفوق

والحذر.بالشك(الكونيات)علمالكسمولوجيافيالكوبيرنيكيةللنظرية

وجاليليوحبلر

ما572عاموفي.وتسفههاالعلميةأرسطونظرياتتدريجيأترفضالعلومأخذت

شهابأ،م1577سنةفيأيضأوشاهدواجديدأ،)نوفا(مستعرأنجمأالناسشاهد

لمالظاهرتينتينكلأنوذلك،العلميالفكرفيالهامالأثرتلكلمشاهداتهموكان

الأجواءفيشظاياتساقطفالشهاب.البطلميالمنهاجإطارفيمكانآلهماتجدا

بعدمركزأوالكلاميةالكلاميينعلىالعنيفةهجماتهيشنجاليليووانطلق.البلورية

علمفيخطأعلىفقطيكونوالمفالأرسطويون.بالغباءأرسطوأتباعمئهمأ،مركز

.العلوممنأخرىميادينوفيالديناميكافينظرياتهمفيكذلكأيضأكانوابل،الفلك

شيءبسببتطفوأوتغرقالأجسامبأنالأرسطوييناعتقادشقمثلآ،الهيدروليكاففي
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المنهاجذاكأننرىوهكذا.الجاذبيةفيجاليليونظريةامامالطريقبأشكالهايتعلقما

السابعالقرنمطلعفيفورأانهار،والتقديربالقناعةيحظىمضىفيماكانالذيالعلمي

الحيرةأشدعلىيبعثأمرأالديناميكابقيت،بنظرياتهجاليليوخروجحتىولكن.عشر

نيوتن.يديعلىإلالهاومقنعآواضحأحلآالمعضلةتلكتجدولم.والذهول

نأغير،الكوبيرنيكيةالأحجيةلحلتصذىمنأولكانتبادوامدينةأنومع

علمفيالثورةمنالأولىالسنواتخلالبارزآدورألعبتالجنوبيةألمانياأقطار

دفععلىتعاونواأوروباعباقرةمنحشدآأنوالحق.)الكوسمولوجيا(الكونيات

المولدوذوالشغابيكبلر!"يوهانسف.الأمامإلىفدمأالحديثةالعلوممواكب

المدينةمنالقريبةتوبينجنجامعةفيكوبيرنيكوسنظريةعلىاطلعوالذي،الوضيع

الفلكيالعالمإشرافتحتليعملبراغقصدإوشتوتجارت"الجنوبيةالألمانية

للأمبراطورالرسميالفلكيالعالمكبلرأصبحثمومن.براهاتايخوالنشيطالدانمركي

والازدراء،السخريةسوىالدانماركوطنهفييتلقلمالذيبراهاأما.الهابسبورغى

ولقد.وعنايةرعايةبكلوغمرتهمفتوحةبأذرع"أوجسبرج"الألمانيةالمدينةقابلتهفلقد

العلومبطلانعلىوالبراهينالأدلةتدريجيآيجمعأنالدؤوببعملهبراهااستطاع

وبرغم،كبلرسبيلاعترضتالتيالعقباتأنواعجميعمنوبالرغم.القديمةالفلكية

منكبلرتمكنم(،1648-م)1618عامأالثلاثينحربأجواء،المضطربةالأجواء

الصحيحةالقوانيناكتشافومن،طغيانهاوتحطيمالقديمةالفلكيةالعلومطوقكسر

لهاقذمالتي(الذاتي)القصورالعطالةنظريةأغوارسبروأنهكما.الكواكبلحركة

بقيأنهغير،مستوىأعلىعلىكانتكبلرعبقريةأنومع.الرائعالبرهانجاليليو

)تناغم(هارمونيعلىالعثورإلىدائمآيسعىكانفلقد،الوسطىبالقرونالتأثرشديد

ذإ،للكونالهندسيةبالأسسالإيمانراسخوكان.بالعلمالصوفيةمازجآ،الكواكب

اللهوإنها،اللهعقلأزليةفيمشاركةوانها،الكونخلققبلموجودةالهندسةإنقال

.بالذات

وعلى،الكواكبلحركةالئلاثةالقوانينعلىنعثركبلرتأملاتفينتمغنوحينما

الجاذبيةقانوناكتشافإلىكبلريقودأنالجائزمنكانالذيالأمربينها،العميقتوليفه

كبلر،بذلهاالتيالجبارةالجهودبأنليشعرالمرءأنوالحق.الزمنمنبقردبنيوتنقبل

وعلومللفيزياءالحاسمالاختراقبمثابةكانت،الاستثنائيةالإبداعيةقواهإلىبالإضافة

وراءمايزاللاكانالجديدةالمعرفةمركبأنايضأنلمسولكننا.الجديدةالفلك

بعينعصرهأخذناماإذابمستغربليسوهذا.المولدالوضيعالألمانيذاكإدراك
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"،والعلمالصوفيةمنفيثاغوريأإمركبآ،كوستلرآرثروصفهكماكبلركانفقدالاعتبار

عقلأالأبطالجهادجاهدوقد،وحيويتهنشاطهفيوخارقأالإيمانراسخرجلأوكان

لمبأنهعلمأ،الحديثةالعلومعتبةإلىسبيلهاعترضتالتيالعقباتواكتسح،وجسدأ

العتبة.تلكتخطييستطع

،المحدودةالمواردذوالألمانيفالامبراطور.وشقاءبؤسيىحياةكبلرعاش

يغنيلاضئيلمرتبسوىلكبلريدفعيكنلم،الحروبعلىبسخاءينفقكانوالذي

للرجالطوالعكقارىءعيشهأمورلتدبيركبلراضطرالذيالأمر،جوعمنيسمنولا

توفيوهكذا.الفلكعلماءمنرزقأأوسعالمنخمونكانالعصرذاكففي.البارزين

.الوفاضخاليجؤالوهوكبلر

غايةمجهدةبحساباتللقيامكبلراضطر،الرياضيةالأدواتإلىلافتقارهونظرآ

وقوانين)هارموني(تناغيممنبهيؤمنكانعماالبحثعنأبدآيتوقفلمفهو.الإجهاد

ويقتنعيتقئلواحدأإنسانايصادفلمأنهفيبهنزلتمحنةآخروتمثلت.الكونتنظيم

بأناعتقادهمعنالتخلييستطيعوالمعصرهفيالناسلأنوذلك،لهاكتشافبأهم

غايةبطيئةبخطىالنظريةتلكتراجعتوقد.كمالآالأشكالأبلغهيالدائرةالحركة

فقيرأكبلرتوفيوقد،وسخيفةشاذةعصرهكإنسانبدتكبلرفإهليليجيات.البطء

مكانتهوازدادت،منجزاتهأهميةووعتقيمتهالأجيالأدركتماسرعانلكن.مغمورأ

التاريخ.شخصياتأعظممنوأصبحسمؤأ،

كانتالذي،إليزابيثالملكةبلاططبيب،جلبرتوليمبريطانيامنعليناويطل

فيبدأتقدالأبحاثتلكوكانتم(،0016)عامالمغناطيسفيالمثمرةالمباحثله

.الرياضياتعلىجديدةأداةأدخلالذي،نابيرجونأيضأويطالعنا.الوسطىالقرون

خلالمنكوبيرنكوصساندتأنذلكقبلأيضألهاسبقإنكلتراأنذلكعلىزد

الرياضيديكارتقبلفرنساوأنجبتكما.ديوجونديجيزوتوماسليوناردعلمائها

الهامة،الفلكيةالأرصادأكبرفثمهدت،الألمانية"يورمبرغ"مدينةأما.فرمابيارالعظيم

استأثرتالتيهيإيطاليافإنكلهذلكومع.العلميةالثورةفيالبارزةالمدينةوبقيت

العظيم.غاليليوحياةطوالالصدارةبمركز

يخترعهلم)الذيالتلسكوببواسطةم1615عامغاليليوأجراهاالتيفالأرصاد

أيقظ،أرصادهعنوضعهالذيوالمثيرالثمهيروالتقريركبيرأ(،تحسينأعليهأدخلبل

لمعميقأاهتمامأفيهاوأثار،وتهاويهالبطلميالمنهاجتهافتعلىعيونهاوفتحأوروبا

الثورةقيادةأزمةغاليليوعبقريةتسفمتالمنطلقهذاومن.قبلمنالعالميألفه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أبدأيسفيملمفهو،صوابعلىدائمآيكنلمالعظيمالإيطاليهذاولكن.العلمية

غيرموقفاالعظيمالألمانيذاكمنموقفهكانكما.الكواكبلحركةكبلرقوانينبصحة

العلميةمخئلتهإلىبالإضافة،الرائعينونثرهأسلوبهف!نذلكومع.الحسدوظاهركريم

تقبللاببراهينعليهاوالبرهنةكوبيرنكوسنظريةصحةعلىالتدليلمنمكنته،الجبارة

التيوأرصادهرصدهخلالمنفقطينجحلموهو.الأوروبيينالمثقفينلدىالشك

البراهينمنالعديددحضفيأيضآتوقفبل،القديمالكونياتعلمبطلانأظهرت

ينثرهالفآالأرضستلفالطاردةالقوةبأنمثلأفالقول،الأرضدورانعدمعلى

ولقد.مغايرمكانفييسقطفإنهالهواءفيبهئقذفجسمأبأنكالقولأو،شظايا

بحثفيالرائعةعبقريتهمستخدمأ،الساقطةللأجسامالجاذبيةتسارعقانونأيضأأوجد

اكتشافهفيتمثلمكانةأخطرولكن.وجدلنقاشبأعمقالماضيتناولهموضوع

كانتالتيالقديمةالنظريةبعكسالقائلالقانونهذاأ"!س!ول)(،)4الذاتيالقصورلقانون

كيللأجسامدائممحزكهناكيكونأنالضروريمنليسبأنه،بالموافقةتحظى

إلىبهائدفعحالماالخاصةبزخومهاحركتهاستتابعإنهابل،حركتهافيتستمر

الحركة.

فلقد،شهيرةبللامعروفةقصةالإكليريكيةبالسلطةغاليليوصدامقصةهـان

فيالجبريةالإقامةعليهوفرضت،لفرضيتهإنكارهبللاتراجعهعنمحاكمتهأسفرت

الناسأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.العلميةأبحاثهعنيوقفهلمعزلهلكن،مزرعته

كانتالكاثوليكيةفالكنيسة،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةموقففهمأحيانأأساءوا

وواقع،كقيقةلاكفرضيةعرضهاغاليليوأنلوغاليليونظريةمعللتسامحمستعدة

متدئنأرجلآكانأنهمنالرغمعلى،غاليليوولكن.الكنيسةموقفذاككانوبالفعل

بطلانيثبتأنأوللكنيسةالدينيالسلطانمسأبدأيقصديكنلم،الورععميق

بأنقائلآأيضآ،ونبويأبللالهجتهفيشديدأأسلوبأنقاشهفيائبعلكنه،الإيمان

تصزأنالإلمانئضعفتمفاوإنه.مدرسيفيزيائيبكتابليسالمقدسالكتاب

مجمعمقرراتلروحيةخاضعةكانتالتيفالكنيسة.مدرسيأكتابأاعتبارهعلىالكنيسة

)62(،
ناإذ،الكونفيوغاليليوكوبيرنكوسبنظرياتلتسلمتكنلم،الكنسيترانت

تلكمعتتناقضكانتالمقدسالكتابفيالواردةالمقاطعمنبهيستهانلاعددأ

ردودمعمتشابهةكانتالبروتستينيةالكنيسةأفعالردودأنذلكعلىزد.النظريات

لكن،النظرياتتلكعلىالإكليريكيالتعتيمنشجببللانرثيأنناومع.تلكأفعال

منكلفيمسيرتهاتابعتالعلميةالثورةلأنوذلك،أثربذييكنلمالتعتيمذاك
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فهوإليهذهبناماصحةعلىالواضحدليلناأما.البروتستينيةوالأقطارالكاثوليكيةالبلدان

الفرنسيينالعالمينوالفيلسوفين،وتوريشلليبوريلليالإيطاليينالعالمينفيماثل

كحقائق.لاكفرضياتنظرياتهمبعضتقديمعلىوافقوافأولئك.وباسكالديكارت

حياته.أثناءمؤلفاتهبعضنشرعنأمسكقدديكارتأنذلكإلىأضف

.العلماءلاضطهادالنتيجةكان،العلميةالثورةدحرلا،تأخيربأننقول!وهكذا

العلمعلىوالتعتيمالدينيالتعصبعنفعناليومويذاعيشاعمابأننقولتراناولذلك

وتعتيم،تعصبمنشيءثمةكانأنهخلافولا.المبالغةمنالكثيرفيهوالعلماء،

نأبنالجديرأنهوالحق.الناسمنالعامةلدىشائعهوبثامقدارآيستويلاولكنه

بروتستينيكونهمنالرغمعلىفكبلر،."العقلانيةالأساطيرمن"الكثيرجانبأنطرح

وجدحيث،كاثوليكيةأقطارفيوعاملآباحثأعمرهسنواتمعظمأمضىقد،المذهب

فهوالكنيسةوبينغاليليوبينحدثالذيالدراميالصدامأما.والتكريمالطمأنينة

كفرضياتونظرياتهكوبيرنكوسنظريةعرضجاليليوأنلو،تفاديهبالإمكانكانصدام

فدمت-أنهالوكوبيرنكوسنظريةعلىلتعترضأبدأتكنلمفالكنيسة.كحقائقوليس

غاليليوولكن.مطلقةحقيقةكونهامنأكثرتكونوقد،كفرضية-القوللناسبقكما

العبقرية.ترافقماكثيرأفالغطرسة،المراسوصعبمشاكسأإنسانآأحيانأيبدوكان

وكان،الجديدالفلكعلمتطويرفيوالإسهامالقبولإلىاليسوعيونسارعولقد

مدينةفيعملهأثناءالشمسيةالبقعاكتشفمنأول،شاينراليسوعيالعالم

تايخونظريةبمساندةيأملونكانوا،الفلكيةأبحاثهمفياليسوعيينلكن.""انجلشتادت

لكنها،الشمسحولتدورالكواكبجميعبأنتايخوقالفلقد.كوبيرنكوسنظريةلا

الحفاظإلىيهدفنرىكماالقولوهذا.اللامتحركةالأرضحولأيضآتدورجميعأ

نأخلافولا،الجديدةالأرصادالاعتباربعينويأخذ،القديمالفلكعلمروحعلى

ولكن،الجديدةالنظرياتجابهتقدالأفقوضيقةمحافظةروحعنناشئةمعارضة

وصفهمكماالمعارضونوكان.وا،كاديمياتالجامعاتمنانطلقتالمعارضةتلك

ويريدون،القديمالمنهجعلىالحفاظفيمصلحةوذويمحترفينرجالأكوستلر،آرثر

فيوعاديينمواهبهمفيعاديينرجالأكانوافقد.أنفسهمفيالعلماحتكار

طموحاتهم.

الحديثوالرسمفرويدلنظرياتمتقاربةمعارضةهذايومنافينشهدونحن

معارضةتكنلمالعلميةالثورةمعارضةإننقول!ولذلك.ولورذسجويسولروايات

تحتاجتمعفلقد.ذكاءأوعبقريةلمحاتمنكليأتخللموأنهاكما،محضةدينية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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البشرمنالعناصرتلكإلىبالإضافة،الألوانجميعمنمحافظونالمعارضةتلكلواء

الإكليروسرجالبعضأنبينما،الجديدةالرؤىمعيتكيفواأنيستطيعونلاالذين

بالإكليريكيين،تمامآليسوافالمحافظون.الجديدةالعلميةالثورةطلائعمنكانوا

بالإكليريكية.وصفهايصحمانادرآالمحافظةوالروح

هيمماوسلطانأقوةأشدكانتغاليليو،عصرفيالكنيسةأنفيهشكلاومما

العلمي.البحثحريةمنللحدقوتهااستخدامتتحاشىدائمأكانتولكنها،اليومعليه

كانالذينصغارهممنتحررأوأكثرصدرأأوسعالإكليروسرجالمنالكباركانولقد

الكنيسةاتخذتهماأننعتبرألاعلينا،القولوزبدة.عقلئتهمفيالريفيينمنمعظمهم

ككل.الكنيسةمنللعلومرفضبمثابةكانتغاليليوضدإجراءاتمن

القائلةالنظريةعلىالعديدةالاعتراضاتهـازالةلدحضحياتهغاليليوكزسلقد

ذاكلكن.التجريبيينالعلماءأعظمكانبأنهغاليليووصفواماوكثيرأ.الأرضبدوران

ومن،للفرضياتاستيعابهحيثمنوذلك،العلميةبمخئلتهامتازالعظيمالإيطالي

نأإلىنشيرأنإلاهنايسعنالاونحن.بهاالقيامينبغيالتيبالتجاربمعرفتهحيث

بيزا،برجقمةمنوزنأمختلفينبجسمينألقىحينمابهاقامالتيبالتجربةالقولذاك

نقللمإنمحزفةلناتبدوبأكملهاالروايةتلكأنإذ،الشكمنبالكثيرمحاطقولهو

أحدأشارولقد،تجريبيأمنهأكثررياضيأطابعآالعلميأسلوبهطابعكانلقد.مشؤهة

قانونهوالحديثالذاتيالقصورقانون"إن:قائلأالعلميةللثورةالبارزينالمؤرخين

كانلقد."التجريبيالأسلوببواسطةيبلغهأنالبشريالعقلعلىالعسيرمن

بأنالقائلةأفلاطونمقولةوكانت.وفكرهتفكيرهفيحاسمأثرغاليليولأفلاطونية

بالنسبةالإيمانبللاالمركزيةالفكرةبمثابةهي،رياضيةبلغبمامكتوبكتابهوالكون

الغربي،المنهجاعتمدهالذيوالقديمالمركزيالمعتقدذاكإلىنعودوهنا.إليه

نظامفيالكونبانتظاموالقائل،أفلاطونكتاباتوفيأيوبسفرفيبوضوحوالبادي

ذلكمنأبعدإلىيذهبكانغاليليوأنخلافولا.التساويإلىبالأشياءينتهي

علىويشتملالتعقيد،بالغأسلوبأكانغاليلوفأسلوب،ونهجهفكرهفيبكثيرالمعتقد

النتائجاستخدامثمومن،صارمةلشروطوفقآالفرضياتتلكفحصوعلىفرضيات

أسلوبهوراءولكن.دواليكوهكذا،أخرىفرضياتإلىأخيرألينطلقيبلغهاالتي

عنالكثمفعلىقادرةالرياضيةالمعادلاتبأنالأفلاطونيإيمانهيكمنكانوفكره

قضاياإلىالفيزيائيةالقضاياتحويلعلىمقدرتهمكنتهوقد.المعقولالطبيعةتركيب

المصطلحاتإلىلجوئهمنأكثرللقضايارياضيانتظامإيجادعلىمقدرتهأي،رياضية
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كحركة،جوهريةاكتشافاتتحقيقمنغاليليومكئتأقول،الديناميكيةأوالحسية

الذيالتجريبيالمنهاجعلىفعليآخروجأغاليليواكتشافاتجاءتلقد.الذاتيالقصور

نيوتن.إلىبناأفضتالتيالمثمرةالوسيلةكانتوتلك،أرسطويأيعتبرهجاليليوكان

المسقمرةالعلميةالفورة

جعلهوقد.أوروباخيالىألهبتغاليليوأجراهاالتيالتجاربفإنحالكلوعلى

رائدأ،م1633عامالباباوبينبينهوقعالذيوالصدام،الدفاقالأسلوبذونثره

طاقاتمزحمنتمكنواالعباقرةمنقلةأنوالحق.الناسأذهانفيالجديدةللحقبة

الذي3(برونوجيوردانوفيشهيدهاالعلمقضيةلاقتولقد.الجريءبالخيالالعقل

بالعالم.يكنلموالهرطيقالصوفيهذابرونولكن،م0016عامفيحرقآأعدم

الوسطىالقرونبينماالواقعةالشغفحقبةفيالقياديةالشخصياتمنعددآثمةولكن

العبقريةبينجمعواالذينباراسلوس"والطبيبكوسا"نقولا!،الحديثوالعصر

هيوكذلك،الفهمعلىالممتنعةأو،الصوفيةالرؤويةالفلسفاتوبينالأصيلةالعلمية

الخارجةوالآراءالنظرياتمنبالعديديعخكانبرونوعقلأنومع.وكبلربراهاحالى

.متعددةعوالمبوجودالقائلةنظريتهكانتإزعاجأنظرياتهأشدولكن،الدينقواعدعن

كانتكما-المثقلذاالوحيدوالشيء،نوعهفيفريدأشيئأالأرضتعودلافعندما

وعدد،الأرضيةالكراتمنغفيرعددبوجودالقوليمسي-آنذاكمضىفيماالحال

يمسي(،مسيح)جمعالمسحاءمنأيضأغفيرعددوكذلك،البشريةالأنواعمنغفير

لنمثلأ،جاينل""أليس!المعاصرينالمسيحيينفإنوهكذا.عقليآمقبولاافتراضأ

ملايينللهأنعنتكشفالنجومتلكبأنالقائلالقولىإدراكعليهمالعسيرمنيجدوا

الصعبمنسيجدون،تأكيدآ،كانواعشرالسابعالقرنمسيحييمعظمولكن،الصور

الذكر.الآنفالقولىذاكفهمعليهم

الجديدالكونفراغاتبأناعترف،مذهلةعبقريةمنلهبما،باسكالوحتى

حدإلىوضخامةسعةازدادقدالكونأنفقطهذابقولهيعنييكنلموهو.ترعبه

المفرغة،الفراغاتتعرفتكنلمالكونإلىالقديمةالنظرةأنبسببأيضأبل،كبير

أدخلتوهكذا.مفرغفراغأونظرةأيةفيهتوجدلاحئزالكونبأنلاعتقادهانظرأ

اهتماميثيرالذيالأمر،بأكملهاالإنساننظرةعلىضخمةتباديلالكوسمولوجيةالثورة

وهناك.للعلماءأمرهاالمتروكالبحتةالعلميةالقضاياتثيرهمماأكثرالفكريينالمؤرخين

بالقرنيبدأالفكريتاريخهحيثمنالحديثالعالمبأنرسل""برتراند!يقولىمن

نظرةعلىعشرالسابعالقرنفيالعلمأدخلهالذيالتغييرذاكوأن.عشرالسابع
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رؤيةوإن.المسيحيةنشوءمنذوقعحدثكلبنورهيكسف،العالمإلىالإنسان

وأخذت،ضعفتقدمضتعامألفطوالالعقلانيالوعييسندهاكانالتيالحقيقة

جديدةرؤيةأمامتنسحب

إلىالعالممننعبرأنعلينايتوجبالضخمالتغييرهذانصفكيونحن

بايكون"فرنسيس!،عشرالسابعالقرنفيالعلميالفيلسوفبالأحرىأو،الفيلسوف

المسارعنبالتحدثنقومبذلكأنناإذ.هوبسوتوماسجاسنديوبيارديكارتورينيه

فلقد.عشرالسابعالقرنمنالوسطىالعقودخلالغاليليوبعدالعلميةللثورةالمستمر

حذدهاالتيالرسالةأداءمنتتمكنكي،الرياضياتلتطويررئيسيةضرورةثمةكانت

الهندسية،المناهجعلىمقتصرآغاليليوكانلقد.الطبيعةلغةتغدوأنأي،غاليليولها

أسهموقد.الفيزياءعلىالجبرتطبيقفيتتمثللهالتاليةالخطوةكانتولذلك

الذيهوالفرنسيفيرمالكن،الميدانهذافيالإسهامبعض،غاليليوتلميذ،كافاليري

نأوالحق.العظيمديكارتتبعهثمومن،الطريقتلكعلىالرئيسيةالخطواتخطا

ضخمأمكسبأليمثل،جبريةبرموزالهندسيةالعلائقعنالتعبيرمنالإنسانيتمكن

ولينبتز،ونيوتنباسكالإلىليفضيالدربانطلقهناومن.العلميللمنهاجبالنسبة

التفاضل.حسابمبدعي

الضغطعلىتجربةغاليليوتلامذةمنآخرتلميذأجرىم1643عاموفي

التجربةتلكأشاعتوقد.الشبابمنالأوروبيينالعلماءجميعاهتمامأثارتالجوي

اللامعالعالموقام.العلميةللحركةمركزأديرهمنجعلالذيمارسينالراهبقرنفي

كيجبلأباسكالتسفقفقد.كلاسيكيةتجاربمنسلسلةخلالمنبتطويرهاباسكال

جاءتوقد.الهواءثقلتناقضحالفيسيهبطالزئبقمستوىكانإذاممايتحقق

كمالأنناوذلك.الأرسطويللمنهاجوهزيمةالتجريبيللمنهاجانتصاربمثابةالنتيجة

باستحالةالقائلةتلكإلحاحأ،وأشدهاالقديمةالمدرسة)دوغما(عقائدأهممنأننعلم

المستخدمةللتجاربوأصبح،فراغوجودإمكانيةباسكالأثبتوهكذا.فراغوجود

الثامنالقرنفيللكهرباءكانماعشرالسابعللقرنبالنسبةالأهميةمنالهوائيةالمضخة

وأ،المثيرةبراهينهملتقديمالعلماءمنالهواةإليهاعمدحيث،الأهميةمنعشر

.وذهولبدهشيمايشاهدونهاكانواالذينالناسمنالعامةعلىلعرضها

دز.والضغطالحرارةبواسطةالغازاتتمذدقوانينبوبلروبرتاستنبطلقد

القرونفيبدأتوالتي،البصرياتميدانفيأجريتالتيالتجاربأنذلكعلى

العظيمديكارت9!،عشرالسابعالقرنعلماءمنبارزينعلماءسحرتقد،الوسطى
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وقد.الموشورأضواءإلىوانكسارهللضوءتحليلهفيالكمالبلغالذيالجبار"ونيوتن

.للجدلالمثيرةالرئيسيةالعلميةالقضيةالضوءظاهرةتفسيركيفيةأصبحت

الحيةالكائناتالأخرىالمشاهدةووسائلالميكرسكوبتطورأخضعوقد

لكن.العلمميدانفيقليلةلكنهاهامةاكتشافاتوبرزت،الدقيقةالمراقبةمنللمزيد

أنجزهالذيذاككان،الاكتشافاتأبرزومن.بعيدأيزالانلايومذاككانالأحياءعلم

فيساليوس.العظيمالإيطاليالتشريععالمتلميذهارفيوليم

الدورةولنظامالقلبلعملالصحيحوصفهفييتمثلهارفيوليمأنجزهماكلإن

بعلمالشديدوالاهتمامبهالعامالإعجابلإثارةكافيأكانالذيالأمر،الدموية

نأواعتبر،الميكانيكيالمدخلمساندةإلىالعظيمبسلطانهديكارتوسارع.التشريع

استمراربمثابةجاءالذيالأمر،آلاتكونهاعنتزيدلاوالبشرالحيواناتأجساد

جزئيأنجاحآالعملهذالاقىوقد.الفيزياءمنهاجفيوإدخالهاالعضويةللظاهرات

المدخلفإنذلكومع.اللاعضويالعالمعنيختلفالعضويالعالملأن،فقط

شاهدعندماجديدمنالعالموأذهل،الجديدةالبصائرووئرالأبحاثأنعشالميكانيكي

تجمعتالميكروسكوبخلالمنوهكذا.مكروسكوبيةحيةكائنابهولنديعالم

العدد.غفيرةحيةكائناتعنمجهولةتزاللاكانتمعلوماتللبشرية

الملكيةالجمعيةفنشأت.العظمىالعلميةالجمعياتولادةم1665عاموشهد

فملك.برعايتهمالعلماءتشملكانتحيثفرنسافيالعلوموأكاديميةبريطانيافي

كانكما،كبلرعلىيعطفالألمانيالامبراطوروكانتايخو،يرعىكانمثلأالدانمرك

البريطانيأولدنبورغوهنريفرنسينكالأبالمرموقينالمجتمعأفرادمنبعضأهناك

،الانتظاممنمزيدأالعلممسيرةلاقتوقد.معينينباحثينلنشاطاتالعنايةيوفرون

العلم،ميدانإلىنيوتنإسحقخرجوعندما.المعرفةمنغزيرةمنابعتوفرتوبذلك

التيالرياضيةوالتقنياتالعلميةالمعطياتمنيكفيماعلىيشتملالميدانذاككان

مثلإلىبحاجةالنيوتنيالمنهجوكان.العصرذاكعرفهمنهاجأعظموضعمنمكنته

نفسه-نيوتنوحتى-عبقريةأعظمفإنذلكومع،النوريرىكيالمذهلةنيوتنعبقرية

.م1687عامقبلالنيوتنيالمنهجمثلإنجازباستطاعتهايكنلم

كانالعلومميدانإلىنيوتنبروزساعةحتىأنه،عامةبصورةالقولويمكننا

يثقبدأيومذاكفالمرء.أيضأمنعشلكنهمزعجتأثيرالمثيرةالعلميةالحدودمنللعديد

يأتيهالانظرةالقدمفيغارقةعهودمنذبقيتالتي،الكونإلىالقديمةالنظرةبأن

دونجونعئروقد.عليهاالموافقةأوبالقبولتحظىتعدلمقذامأوخلفمنالباطل
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ذكاءأييعدولممعأ،والأرضالشمسفقدت"لقد:قالفيما،العصرذاكروحيةعن

له".ئرادحيثماعنهماللبحثالإنسانأنظارتوجيهعلىقادرأبشري

الجديدالعال!انظرة

لموغاليليو"وكبلر"كوبيرنكوس!منجزاتهمفيلتؤنابحثناالذينالعلماءإن

قواعدنسفوافلقد،هامةفلسفيةنتائجونظرياتهملآرائهمكانتولكن،فلاسفةيكونوا

علىزد.الفيزياءفيأرسطومبادىءمنوالكثير،الوسطىالقرونفيالكونياتعلم

لمبدأأرسطوتفسيرصحةمنالانتقاصإلىينزعون،نفسهالوقتفيكانواأنهمذلك

بيكونفرنسيسشئهوقد.للهجومهدفأعشرالسابعالقرنفيأمست،فالغائية.الغائية

إحدىوفي.عقيملكنهاملهمةعذراءوهي،اللهلخدمةمكزسةعذراءبأنهاالغائية

نإيقولحينماوذلك،المشاهدينسخريةالأرسطويينأحديستثيرموليير،مسرحيات

استعصىالذيالأمر،تنويميةبفضائليتمتعلأنهنظرأ،النومفييتسئبالأفيون

.اليومهذاحتىفهمناعلىمستعميىهوكماالعصر،أهلفهمعلىيومذاك

تتمتع،أرسطوأساليبكانتفلقد،وأخرىحقبةبينتتبدلالتفسيرأساليبإن

منغاليليووتلامذةبايكونأتباعلكنبها،واقتناعهمالبشرمعظمبقبول،قرونوطوال

كلبذلعنالمرءيتوقفلمفما.وأساليبهأرسطوتفاسيررفضواالعلميةالثورةأبناء

إلىالإنسانيعمدفإن.الأمامإلىخطةأيةيخطولنفإنه،الغائيةالعللإيجادبغيةجهة

عنالبحثطموحمعطموحهفييتساوىلاأمر،وقياسهاالمنظورةالخصائصتبويب

العلللأنوذلك.فائدةوأعمجدوىالطموحهذامنأكثربالتأكيدلكنه،الغائيةالعلل

تزويدناعلىقادرة)،ولحأءثم!(الفغالةالعلللكن،المعرفةعلىمستعصيةستبقىالغائية

الطبيعة.علىللسيطرةبالقوة

وراءغاليليوفاندفاع.للهجومهدفأالكينونةلوحدةأرسطومفهومغدالقد

خصائصتقسيمأساسأيعنيكانإنما،وكميةرياضيةلمعالجةالفيزيائيةالطبيعةإخضاع

فقط،واقعيةخصائصالأولىاعتباروينبغي.ثانويةوأخرىأوليةخصائصإلىالأشياء

منعداهاماكلاختزاليمكنبينما،للعلمبالنسبةومفهوممعنىذاتحالكلعلىأو

والكتلةوالحركةوالشكلالحجمفهي،ايلاوليةالخصائصأما.ثانويةخصائص

قابلةميكانيكيةقضيةإلىاختزالهاإلىيصارأنيجبالفيزيائيةفالطبيعة.والعدد

تلكأي،الحياةمظاهرجميعمنتطهيرهاوينبغيودقيقأ،صحيحآحسابآللحساب

نأاليومنرىإذنحنأما.واعيةصمارادةوحياةنفسألهاأنإلىتشيرالتيالمظاهر
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تقبللامقولةهذهمقولتنافيونرى،حياةبأيةأبدأتنبضولاميتةالفيزيائيةالطبيعة

.الغربعالمعلىونفوذسيطرةمنعشرالسابعللقرنبمانشعرجدلأ،أونقاشآ

نظريةبأن)علمآحياةللصخرةأوللماءيعزوأنأحدهمحاولإذاغريبآلنايبدوفالأمر

ولكنقبولآ(.تلقلمالنظريةتلكلكن،للكينونةكليةنفسبوجودتزعممعاصرة

اإن:يقول،الغربيلعالمناومخالفأعشرالسابعالقرنلقولمخالفآقولآيقولأرسطو

السلسلةمنحلقاتبمثابةوهي،ومادةصورةمنيتألفمركبآتمثلالأشياءجميع

حتىالقرارفيوالثاويةالساكنةالمادةمنالممتدةالكينونةسلسلة،العظمىالواحدة

الجددالأفلاطونيينبعضالأقلعلى)وكان."القمةعلىمترئعملائكيجوهرأطهر

الذكر(.الآنفالأرسطويالمعتقدفيالوسطىالقرونيشاركون

)الجوهرالنفسأوالعقلوبينالممدود(،)الجوهرالمادةبينالثنائيةأنوالحق

معالتصادمإلىبديكارتأفضتقد،فلسفتهديكارتعليهاأقامالتيالمفكر(

نإقالواإذ،عنهللانفصالقابلةوغيرللجسدصورةالنفساعتبرواالذينالأرسطويين

الأمرترىفكانتالجديدةالنظرةأما.ذاتهالواحدالشيءمظهراهماوالجسدالنفس

الأوليةبالخصائصالقائلالمذهبمعالكاملالتجانسمتجانسةوكانت،لذلكخلافآ

هناأيضآنشيرأنبناويجدر.والمادةالعقلثنائية،ديكارتوبثنائيةالثانويةوالخصائص

بأنالقائلةللنظريةالطريقأخلت،الكونفي"الكينونةاسلسلةأرسطونظريةأنإلى

عنبعضهاوتختلف،ذاتهاللقوانينوخاضعة،النوعيةحيثمنمتشابهةالأشياءجميع

الكمية.الأحوالحيثمنفقطبعض

أحدكتبفلقد.العضويةالعالمصورةمحلميكانيكيةصورةحفتوهكذا

حيث،كاملكلهوالعالمجسم"إن:قائلأالنهضةعصرفيالأفلاطونيينالفلورنسيين

."بالحياةينبضبأكملهالعالمجسمإن...منهأجزاءهيالحيواناتأجسامجميعأن

وأأفلاطونيينكانواسواء،الإغريقللفلاسفةأنموذجيةنظرةيمثلإنماالقولوهذا

الأقل،علىقرنينطوالوذلك""كآلةالعالمنرىأنتعلمنالقد.رواقيينأوأرسطويين

نظامأالعالمولرون،النظرةتلكيعارضونالمثقفينمنقلةثمةكاننيوتنبعدولكن

الذكرالآنفةنظرتهمجاءتولربما.حركةمنحالفيالفيزيائيةللأجسامديناميكيأ

قياسآالعالمتصورإلىينزعونفكانواالفلاسفةقدماءأما.الآلاتفيخبرةلقلةنتيجة

الإنسانعلىغريبآيبدوالذيالتصورذاكنتائجمنوكان،الحيةالعضويةالأنظمةمع

وبينالأصغرالكونبين،العالموبينالإنسانبينبالتماثلالقائلةالفكرة،الحديث

وأغيمةأن،مسرحياتهأخيلةتظهركماشكسبيرعصرفينرىوهكذا.الأكبرالكون

هم/الحديثالأورومميالفكرتاريخ
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التطئربمثابةتلكالناسنظرةتكنولم.شؤمنذيرالناسنظرفييمثلكانرعدهزيم

جميعبينالقائمالترابطعلىالمشذدةالفلسفاتمنمقبولأاستدلالآكانتبل،المثالي

الفلاسفة،حجرعنجذيأيبحثونالنهضةعصرفيالعلماءكانولقد.الأشياء

تتفخرالطبيعةبأنيعتقدونكانوالأنهمالأسود،السحرأنواعجميعويمارسون

الأشياء.بعضمنهايستخلصأنويمكنبعدتتحققلمبكمونيات

الطبيعةعنالإنسانفسلخ،وفلسفاتهبعلومهجاءعشرالسابعالقرنولكن

فصلوكان.عنهامختلفأآخرشيئآالإنسانمنوجاعلأآلةمنهاجاعلآ،الفيزيائية

ألفردكتبولقد.الغربيللفكربالنسبةوثوريأالجدةكلجديدآالعقلعنالطبيعة

اندفاعمحضإنها...غبيةبليدةقضيةأصبحتالطبيعة"إن:يقولهوايتهيدنورث

لهالونلاباردةصلبة)الطبيعة(إنها...معنىلكلوفاقدأ،متناهلاانتفاعآالمادة

".الحياةمظاهرمنمظهرلكلفاقدةبكماءصامته

حيثمنالقزحأقواسأووالحجارةالنجومفهميحاولالإنسانيعدلموهكذا

يفعلكانكماالبشريةالنفسوبينالفارقةنفوسهابينيربطأو،غايةعنمعئرةكونها

وأصبح،وللاكتشافللقياسقابلةروابطالفيزيائيللعالمأصبحفلقد،مضىفيما

جهابذةبعضلكن.لخدمتهتسخيرهاعلىقادرآلقوانينهاإدراكهحالفيالإنسان

الوجهةمنإقناعآأكثركانتالكونإلىالقديمةالنظرةبأنالقولعلىأصرواالنقد

الذيالأمر،والطبيعةالإنسانبينانفصالهيإنماإليهالجديدةالنظرةوأن،النفسية

باسكالفؤادفيالرعبأثارالذيهوالقولذاكهـان.مشؤومةآثارعنهتنشأقد

تكنلمالكثيرينأفعالردودأننعرفأنينبغيبأنهعلمأ،الدينأحضانإلىوأعاده

للنظرةيعيدأنإنسانأيب!مكانيعدلمغاليليوفبعد.باسكالفعللرذةمابهة

النظرةمنبالاستدلال"العظيم"يكارت!الفلاسفةبدأحيثاعتبارها،القديمة

عفقوقدحاد.تغيرعليهاطرأمظهرهاعلىالناستعؤدالتيالعالمفصورة.الجديدة

وعنالناغريبةتبدو"كم:قائلآالعالمذاكوأفكارشكسبيرعالمعلىتلياردالبروفسور

التيالنارعنصربينورطبأ،حارآكانالذيالهواءعنصروضعاللهبأنالقائلةالفكرة

بينها،القتاليوقفكيوذلكورطبآباردآكانالذيالماءوبينوجافةحارةكانت

منأجسامهاالشياطينتتخذبينما،الأثيرمنالجسديةصورهاتتخذالملائكةوأن

والمتعلقةالكيمياءفيأرسطونظريةتطالعناوهنا"...القمرتحتالواقعالهواء

الغائي،المظهرولكن.عشرالثامنالقرننهايةقبلتندثرلموالتي،الأربعةبالعناصر

مقولةشأنذلكفيشأنه،العلماهتماميثيريعدلمبغاياتها،الأشياءتفسيرأي
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السحرية،للكيمياءوقتهمنالكثيركزسنيوتنبأن)علمآ.والثياطينالملائكةأجساد

فتواري.والعرافةبالسحراستمسكواعشرالسابعالقرنعلماءمنعددآوأنكص!

ذاكلكن،أخرىعقليةمحلهالتحلبالقصيرلي!سزمنآاستغرفالقديمةالعقلية

عشر(.السابعالقرنفيتحققالإنجاز

آنفآ:أوردناهمانلخصأنهنابناويجدر

ميكانيكية،روابطذاتساكنةمادةمنيتكؤنالطبيعيالعالمأنالناستعفملقد

بينحادآفصلأيفصلواأنوتعفموا،الحيللكائنمشابهآعظيمآعضويآنظامآوليس

قالالذيأرسطوأحديةمعتتعارضثنائيةيمثلالذيالأمر،المادةوعالمالعقلعالم

اختلفتولوحتى،ذاتهاالجوهريةالفيزيائيةالنفسيةالمظاهرالكائناتلجميعأن

للموضو!،المحسوسغيرإالجوهر"عنالبحثعنالناسوتخفىكما.درجة

مدواقدالناسأن،ذلكعلىزد.المنظورةخصائصهعلىذلكعنبدلأوركزوا

كانحيث،اللامتناهيالكونمنهوجعلوا،الوسطىالقرونعالمالمغلقالعالمبحدود

مليئآاللانهائيالكونأمسىبينما،ثغرةأيةفيهتوجدلاحئزأللقدماءيبدوالأولالعالم

نتائجمنالعلميةالثورةعنهأسفرتماأهمولكن.الاتساعالهائلةالمفرغةبالفراغات

فيومنتظمكاملوككلمغلقمتنا؟عالممن،العالملمفهومالجذريالتغييرفيتتمثل

المكؤنةبأجزائهومترابط،نهائيلاوحتىمحدودغيركودبإلى،مراتبمنتسلسل

حيث،الطبيعةمنالوثيقةبالقربىيشعرونالناسيعدلمولربما...وبقوانينهالجوهرية

بالقوةالناسعلىعادتالجديدةالمعرفةلكن،معهامتكاملآجزءأئعتبرايإنسانكان

.والسلطان

غاليليونظرة،الجديدةالنظرةبأنالمطلقالزعمنزعمأنعليناالعسيرومن

خاطئة.نظرةالقديمةالنظرةوبأن،والصائبةالصحيحةالنظرةهي،ونيوتنوديكارت

الناسأذهانفيعنهانطبعتالتيالصورةوأن،بالآلةليسالكونأنالآننعرففنحن

أمرآوأصبحت،هذهأيامناحتىاستمرتوالتيعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلال

مثقفينا(ولأفضلوبلانكآينشتاينلعصربالنسبة)وليسالبشرلمعظمبالنسبةبهمسفمآ

أيةعلىبالضرورةتنطبقلاذهنيةتراكيبمنمنظومةوهي،تع!فيةصورةهيإنما

خلافولا.وسيلةأوكأداةمفيدةأنهاعلىتدلقدبأنهاعلمأ،موضوعيةواقعيةحقيقة

أوفرتكونقدإنهاأحدهمقالولقد،العميمةوفوائدهانفعهاغزارةعلىبرهنتأنها

.فائدةالتاريخأخطاءأوسعبللاثمرأالأخطاء
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بايحونفرنسيس

تصذرواالذينالنخبةمنعضوأبوصفهالممتازمركزهمنبايكونفرنسيسانطلق

الفكرمدارسبشجاعةيهاجمانطلق،الأليصاباتيالعهدفيوالسلطانالقوةمركز

ومذاهبجديدةوشروطوبمصطلحاتللمعرفةجديدبمنهاجويطالب،التقليدية

حاد،قلم""بيكوندوكان.جديدةوثقافةوتعليمبتربيةبللا،جديدةومؤسسات

"أورغانمه"أنوالحق.وكتاباتهأقوالهمنبالكثيرويستشهدونيقتبسونالناسوكان

فيتتمثلبيكونرسالةوكانت.المأثورةالأقوالمنسلسلةبأكملهيكونيكادالجديد

الأشياء،علىبالتعرفواستبدالهاجانبأالسائدةالأفكارطرحضرورةعلىإلحاحه

قائلأيبشركانولقد.طازجةمعرفةعلىالحصولبغيةالميكانيكاإلىالاتجاهوضرورة

قبلولنراعي،والشروطالمصطلحاتفحصولنجد،الموروثةالآراءجانبأنضعبأن

كلضاريآبللاقاسيأهجومآقديمكلعلىهجومهجاءوقد.التجربةذلككلوفوق

هذاولكن.مفيدةواحدةتجربةحتىولايعطونالمالأغارقةإنقالولقد،الضراوة

"الرجلصفاتمنالعديدفيهنكتشفماكثيرأالذيالمشاكسالعنيدالإنكليزي

منسخرإذفاحشآخطأاقترف،القدماءمعتهاونبأييقبليكنلموالذي"،العملي

عنالبعدكلبعيدةكانتالعلميةالقضاياعلىبيكونأحكامأنوالحق.أيضأغاليليو

كانأنهومع،كبيرآعالمأيكنلمأنهمنالرغمعلى"بيكون"ف.والصوابالمعصومية

التحليلأهميةفهميستطعلمفإنه،المنظورةللمعرفةنفسهتكريسفيمخلصأ

.بالاهتمامجديرةالتجربةغيريرىلاجعلتهالتجربةإلىالجامحةفعاطفته،الرياضي

لهكانكما،تامةبصيرةعنوينمعميقآومرارأمنعشآدائمأكانبايكونكتبهمالكن

بو"الحديثالعصر"أرسطوبإياهناعتآجيلهاستقبلهالذيفبيكون.الكاسحالتأثير

المنبعكان(ديكارتالفرنسيمعاصرهاللقبهذافيشاركه)وقد"الطبيعةسر"أمين

خارجالشهرةواسعأيضأوكان،عشرالسابعالقرنفيبريطانيالاستشهاداتالرئيسي

النهضةعصروفيالملكيةالجمعيةتأسيسفيالأكبرالفضلأنوالحق.بلاده

الملهمة.روحهإلىيعودإنما-ونيوتنبويلأنجبالذيالعصرذاك-العلميةالإنكليزية

للنهضةالقوميالقائدلقببايكوناللوردعلىبعدفيماالإنكليزأطلقوقد

."الاستقرائيالعلم"أببأيضأولفبوه،والصناعيةالعلمية

حيث)منالدائمشكهفمان،الذاتيةوتناقضاتهبيكونأخطاءمنالرغموعلى

ظاهرةكان(الموروثةالآراءلكلفحصهحيثومن،عليهمتفقشيءبأيالتسليمرفضه

الميتة.الأرسطويةأصشجرةاأوراقعلىيهبنسيمبمثابةوكان،عافيةوعلامةصحة
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التطفلمنفطةبلهجةحذرهمالذينوالكلامييناللاهوتيينفقطبايكونيهاجمولم

انشغالهمكانحيثأيضأالإنسانيينإلىالعنيفةضرباتهوخهبل،العلميةالقضاياعلى

الذيوالتنجيموالسحرالخزعبلاتليطيقيكنلمكما.غضبهيستثيرفقطبالأسلوب

بايكونمعونحن.العلميةالدوائروفيعشرالسابعالقرنحتىملحوظأوجودهبقي

فيذاتهالوقتفيينجحلمبايكونولكن.جديدأوعصرآجديدةحقبةدخلنابأننانشعر

فيعنهنجمتقد،بالسخريةللنظريينبايكونفإغراق.مستقبلآالقادمالمنهاجتحديد

يقولكما،ترىكنتوهكذا.زمامولالهاقيادةلاتجريبيةفيفشتفوضىإنكلترا

الجمعيةفيالتجاربيجرونوالمهووسينوالسئاكينوالبساتنةالصيادلة،هوبس

ينبغيالذيديكارتمنتفكيرهفيمنهاجيةاقلكانبايكونأنخلاتولا.الملكية

بايكونفشلهـان.كعالمديكارتدونأيضآوكان،بظلالهبايكونيغمرأندائمآ

باهتماماستأثرالذيالموضوععليهأضاعقد،الاعتباربعينالرياضياتأخذفيالنسبي

منيعفيهلاذلكلكن،الفخةالتجريبيةمخاطرلبعضمدركأكانأنهومع.عصره

نأوننتظر،الواقعيةالحقائقبتكديسنكتفيأننستطيعلاكونناعنلتغاضيهانتقادنا

وأنالفرضيةالقضيةنحذدأنأولأفعلينا.بحتةلوائحفيتضيذهاحينبعيدآنخطو

ولفترة،نغرقأنبضارلي!إنهنقولأخرىجهةومن.الوقائعمجهرتحتنتفخصها

المجزد،النظرمنصحاريفيطويلآوقفناأنبعدبالحقائقيعجمحيطفي،زمنية

الوجهةمنسديدةتكونقدتطورنامراحلمنالمرحلةتلكفيبايكونآراءفإنولذلك

الاستراتيجية.

إالأورغانومفيالواردةتلكهيبايكونكتبهاالتيالمقاطعأشهرأنخلافولا

مع،عبادتهاإلىالبشرينزعالتيالأخطاءأو،الأوثانعلىبنايطؤفحيثالجديد"،

تحديدهافيبايكونينجحماونادرآ.الخاطئةأفكارلتبويبمحاولةهوالطوافذاكأن

.الانعاشأشدمنعشةمحاولةلكنها

وساحة،المسر!،الكهف،القبيلة:فهيالأربعةالأوثانبايكونؤلسضي

يجدبايكونأنحيث،كنوعالإنساناعتادهاالتيتلكهيالقبيلةأخطاءويرى.السوق

تلكنسفيأنلناويجوز)ء!ه!(،العقائدتعشقإلىنراعأشيءكلقبلالإنسان

والناتجة،عقائدمنورثبماالمرءاستحسانعنوالناجمةالشائعةبالأخطاءالأخطاء

تدفعالتيالفرديةالبلاهةعنفتنشأ،الكهفأخطاءأما.الذهنيالانفتاحفيترددهعن

فمن،الشخصيةالتجربةأوالشخصيالمنظورعلىمفرطةأهميةتعليقإلىبالناس

هوبايكونلدىوالطريف.تحيزأوهوىكلفوقيرتفعأنالإنسانمعالمتوخب
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موضوع،لديهالأهمالموضوععنهنايتحدثهوإذ،السوقساحةعنحديثه

حديثآئسمىماضحاياهم،بايكونيرىكمافالبشر.الكلماتأوالمفردات

إنها.الخاصةمقولاتهمتضفلهمثمومنبأشياء،الكلماتيربطونفهم.بالشعارات

بتدقيقالبشريقملمالتيالمفرداتبالأحرىأوالشعاراتعنالناجمةالأخطاء

وضعخطأوهوألا،الشائعالخطأفيتجتمعفإنها،المسرحأخطاءأما.معانيها

فيأتباعهموأوقفوا،صغيرجوهرمنضخمةشباكأنسجواقدفالمنطرون.المذاهب

الخرافية.المحبوبةمذاهبهملثمباك

الفكرأخطاءمعظميجئبناقد،بايكونأوثانعنالحديثفيالتوسعأنوالحق

البارعين،الصحافيينحبائلفيالوقوععلينايوفروقد،عادةالإنسانيقترفهاقدالتي

أوردهمافإنولذلك.السطحيينالمفكرينومنالمترمتينالأيديولوجيينمنوينقذنا

فيأواليوميةالحياةفيالصافيللتفكيرابتدائيأمرشدأيكونلأنيصلحبايكون

عنبايكونأوردهمافإنوهكذا.مذهبأأومنهاجأليكونصلاحهمنأكثر،السياسة

نطرحبأنعليناالإلحاحهـالى،الارتيابينزوعهعنيكشفالذكرالآنفالموضوع

وعقائدكلماتمن،شيءلكلدقيقينوفحميىبمراجعبمانقوموأن،الماضيأوثانجانبأ

ولا،تلكبايكوننصيحةمنأفضلكانتنصيحةمنثمةوليست.ومذاهبومناهج

الحديث.الأوروبيالفكرتطورمراحلمنالمرحلةتلكفيسيما

بيندارنقاشبمثابةبأكملهاكانتالعلميةعشرالسابعالقرنثورةأنوالحق

الآخر.علىالانتصاراتبعضمنهمافريقكلحفقحيث،الرياضئينوبينالتجريبئين

بينالمزخأنبرهنالذينيوتنإسحاقجاءحتىوهؤلاءأولئكبينالجدلاستمروقد

الهادفةغيرفالتجريبية.فائدةأعمهابللا،السبلأفضلهوالرياضياتوبينالتجريبية

وفيالطبيعيةالعلومفييطالعناذلكعلىالأدلةأقوىولعل.عقيمةتكونأنيمكن

اليهمياءعالممنحماسةأشدكانعالمأياليهمياءعلماءبيننجدلنفنحن.الكيمياء

الحقيقةعلىيتجنلمهوبسإننقولولذلك.المختبريللعملأولس!طس!اول()،3القديمة

ومختبراتها.الملكيةالجمعيةقاعاتفييدوركانماعلىاللأذعةسخرئتهصمثحينما

بقوانينهبويلروبرتخرج،المهووسالتخئطذاكمنولكن.وتوجهيهبايكونبإرشاد

التجربةخلالمنإلااكتشافهبالإمكانيكنلمالذيالأمر،الغازاتبتمددالخاصة

سيماولا،وباسكالتوريشلليحققهاالتيالمثيرةالاكتشافاتأنكما.المختبرية

بالمبدأأطاحانتصارآ،المختبريةللتجربةآخرأانتصارأكان،البارومتريالضغطاكتشاف

.فراغكلالتامالرفضترفضالطبيعةبأنوالقائل،عقبعلىرأسآالأثيرالأرسطوي
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الذيالمحضالرياضيالاستدلالمنهاجفيسيماولا،الرياضياتميدانفيأما

الاختراقاتمنعددأشهدفلقدبعيد(،حدإلىغاليليو)وكذلكديكارتنهجه

العالمذاكأخطاءأنالناساكتشفحينماالمنهاجذاكسقطماسرعانولكن،المثيرة

يليفيماسننتقلونحن.عددهاوفرةفيانتصاراتهمعتتساوىكانتالعظيمالفرنسي

القرنخلالالعلمميدانفيسيطرتهكانتالذي،المذهلديكارتعنالحديثإلى

وبايكونديكارتبينالمقارنةحينلناويتضح.بايكونسيطرةمنأشدعشرالسابع

حينتحصر،لممنهمامدرسةكلبأنعلمأوالاستقراء،الاستدلال!بينالتقابل

بايكونمدرسةأنبذلكوأعني،اختارتهالذيالميدانفينشاطاتهاجميع،الممارسة

المشاهدةميدانتمامأتهمللمديكارتمدرسةأنكما،النظريالميدانكليأتهجرلم

خلالمنبأننايناديكان،الرياضيبالعالميكنلمالذيبايكونأنغير.والتجربة

تشيرلوائحفيبإدراجهاذلكوائباععليها،التجاربهـاجراءالوقائعفيالعميقالبحث

الفهمونفهمنعرفأنالاستقراءخلالمننستطيع،بينهافيماوالخلافالشبهأوجهإلى

النتائجعلىتقومالتيالفرضيةبأنيعلمبايكونوكان.الطبيعةلخصائصالصحيح

معيشتركبايكونكانكما.والاختبارالتجربةلمتابعةنافعةأداةتمثل،الاختبارية

الظواهراخترالإلىالحافزيمثلالذيالأمر،الغائيةالعللمنالسخريةفيديكارت

عمليةنتائجإلىاختزالهاأي(،والحركة)المادةوميكانيكيةكميةظواهرإلىالفيزيائية

كان!"ديكارت!"إبايكونف.النظريةالحكمةمنبدلآ،الطبيعةعلىالسيطرةتوفر

عديدةشبهأوجهثمةأنخلافولا.الميتافيزيقاوبينالعلمبينالفصلفييرغب

الطبيعةسروأمينيالعظيمينالعالمين،وديكارتبايكونبينعديدةاختلافاتوكذلك

عثر.السابعالقرنفي

ديحارترينيه

لافليش.مدرسةالشهيرةاليسوعيةالمدرسةفيودرس،تورينفيديكارتولد

التقليديةالمعرفةبأنيشعركانأنهغير،المتفقين"لأساتذتهالاحترامدائمكانأنهومع

سرورهيجديكنولم.جيلهأبناءمنآخروعددبايكونشأنذلكفيشأنه،مقنعةغير

العلومإليهتفتقرمماوهذا،اليقينإلىالعقليبالاقتناعتسيرلأنهاالرياضياتفيإلا

ليلفيأنهديكارتروى،عامأالثلاثينحربفيالعسكريةخدمتهوخلال.الأخرى

يسلكبأنوأمرهجاءهرجلأأنالنائميراهفيمارأى،9161عامنوفمبرشهرمنالعاشر

عامقبلونشرهمؤلفهإنجازمنيتمكنلمديكارتولكن.العلومبناءإعادةإلىالطريق

أوروبا.أقطارفيأصداؤهاترذدتضجةأثارحتىينشرهكادماأنهغير،م0163
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عامفينشرولكنه."العالم"نظامكتابهنشرتأجيلإلىلغاليليوإدانتهبهدفعتولقد

الحقيقةطلبوفيصحيحأتوجيهآالعقلتوجيهنهجفي"مقالةالشهيرمؤلفهم1637

الفلسفةفيتأملات9:التاليةالعناوينتحملبكتاباتالمؤلفذاكوأعقب."العلومفي

،م0165عامفيديكارتوتوفي.م()1644"الفلسفةو"مبادىءم()1641"الأولى

ئشروفاتهوبعد.السويدإلىبهاقامزيارةبعدعمرهمنوالخمسينالرابعةفيوهو

نصفطوالشديدينوترحابآرواجألاقىوقد،السماويةالميكانيكافيكاملأمذهبه

قاتلة.ضرباتإليهوسددنيوتنجاءحتىحالهتلكبقيتوقد،الأقلعلىقرن

الاكتشافتشرمنأولوهو.عظيمأرياضيأعالمأكانديكارتأنخلافولا

فيالفعليالإسهامأسهموأنهكما،التحليليةأوالإحداثيةالهندسةاكتشافالعظيم

هوالانتباهويثيرأئارمماولكن.الضوء(إنكسارقوانينسيما)ولاالبصرياتعلمتطور

وعلمأفلسفةأيضأكانتبلمنهجأ،فقطتكنلمفالديكارتية،وفلسفتهمنهاجيته

عقلفيالبالغالتأثيرالذكرالآنفةالثلاثةالمجالاتفيالديكارتيةأثرتولذلك.فيزيائيأ

بأكملها.الحديثةالحقبةوفيبللا،عشرالسابعالقرن

القرنمنتصففيأوروباعلىالمسيطرةالفلسفةهيالديكارتيةالفلسفةأصبحت

.الجديدةالعلومبكلالعليمالفيلسوفبمئابةآنذاكديكارتبدافلقد،عشرالسابع

الذي""بايكون!يكنولم،منهاجيأفيلسوفأكانأنهإذ"غاليليو"!يكنلمفديكارت

مستوىأعلىعلىكانالكتابةفيأسلوبهأنذلكعلىزد.عالمأمنهأكثرهاويأكان

وبايكون.غاليليووأسلوبهبلاغتهفي-يتساوىنقللمإن-ينافسوكان،الأدبمن

.الكلاميونبهتميزالذي،المتفذلكللأسلوبالنقيضالثلاثةأولئكأسلوبويشكل

بذاكديكارتيطالعنا،هدفدونماهائمأيضربوكتاباتهمؤلفاتهفيبايكوننرىوبينما

هوديكارتبأنيقولالبعضبأنعلمآ.الفرنسيالعقلبهيتمئزالذيالذهنيالصفاء

أسلافلدىنرىلالأننا)وذلكوالناظموالمنتظمالرائعالأسلوبذاكأوجدمنأول

ومن.(ديكارتلدىصفاءمننراهما!ومونتينوبودينربالييه9!المباشرينديكارت

تلقىوقد.الباريسيينالكلاميينإلىأصولهفييعودديكارتأسلوبأنالجائز

المؤلفاتبإمعانقرأأنهشكولا،اليسوعيينأيديعلىواسعةثقافةديكارت

الكلاسيكية.

وفي،الماضيعنالانسلاخفيطموحأبايكوندونيكنلمديكارتأنوالحق

فيفنظريته.كعالمديكارتسمعةلطخبطلانمنشيئألكن.جديدمنهاجاعتماد

مكانهاأخلتماسرعان،الدواماتخلالمنالكونيةالحركةوفيالأرضيةالجاذبية
http://www.al-maktabeh.com
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علىزد.العلميةأمجادهمنبعددالاعترافإلانستطيعلابأنناعلمأ،نيوتنلنظرية

فيديكارتضعف-الحياةقيدعلىيزاللاوديكارت-اكتشفباسكالأنذلك

عننظرهأشاحعشرالثامنالقرنفيالتنويرعصروأنكما.والمثماهدةالتجربة

رائدأيعتبرهظلكلهذلكمعلكنه،لوكجونإلىببصرهواتجهكفيلسوفديكارت

أحدأنهإذ،وراسخةوطيدةالتاريخفيديكارتفمكانة.الفكررؤادمنعظيمأ

الحديثة.العصورفيالأثرأعظملهمكانالذينالأربعةأوالثلائةالمفكرين

الثلاثةأحلامهكانتبللا،م9161عامديكارتحلمهالذيالحلمكانلقد

يوجدأن-فيزيائيوعالموفيلسوفمنهاجكواضعأحلامه-الحلمذاكاحتواهاالتي

علىللتطبيقتابعةمنهاجيةيكونأنأي،العلومعلمبمثابةيكونشاملأجامعأعلمآ

منطلقمنوالمنطلقةديكارتبهايحلمكانالتيالمنهاجيةأوالعلومفعلم.شيءكل

علومهاوالمشئدة،برهانكلعنغنيةأولىمبادىءإلىوالمستندة،الجدةكلجديد

عنالمعصومةالمنهاجيةتصبحقد،الدحضتقللاالتيالمبادىءتلكمثلعلى

وذلك،بحتأرياضيآمنهاجآتكونأنالمنهاجيةلتلكينبغيأنهيعنيالذيالأمر،الزلل

سحرتوقد.اليقينقوةتملكالتيهيوحدهاالرياضياتبأنيؤمنديكارتلأن

الاستنتاجاتمنالطويلةالسلاسلتلكإإن:يقولنسمعهوهكذا،ديكارتالهندسة

البراهينأشديبلغواكيالمهندسونيستخدمهاوالتي،ويسربساطةمنعليهاهيبما

الإنسانمعرفةنطاقفييدخلشيءكلأنالتصورإلىبيدفعتقدوتعقيدآ،مشقة

صحةمنأولأتاكدإذن."ذاتهالهندسيللأسلوبوفقآمترابطأيكونأنيجب

المكؤنةاجزائهاأبسطإلىالقضايافككثم،خطوةخطوةالأمورافعلثم،منطلقك

للتعقلالسديدفالانتظامإليكبالنسبةمستحيلأيكونلنأمرفأيوعندئد(،)الأساسية

للتعقليجوزلابأنهالقائلبايكونبصيرةمعديكارتبصيرةتلتقيوهنا.شيءكلهو

بايكونبينالفارقويتمثل.درجةدرجةالحقيقةسئميصعدأنعليهبلقفزآ،يقفزأن

وفيللتجريبيةالنسبيإهمالهوفي،ديكارتنهجهالذيالرياضيالنهجفيوديكارت

انطلاقنقطةهوإنماإليهتحتاجماكلبأنيقولديكارتإن.العظمىمنهاجيته

بأكملها.الطريقبناوتقطعالهندسةتحملناوعندئد،سديدة

المنهجي،بالشكالبدءضرورةعلىبايكونالإنكليزيونذهديكارتاتفقلقد

كلفوقصحتهأنعلىالشيءذاكيدللمماشيءأيبصحةالتسليمعدموعلى

نأومع.العالملغةهيالرياضياتبأنالإيمانفيوكبلرغاليليومعاشترككما.شك

إيمانهأنغير،نذيهصوفيةمنأفلاطونيةصوفيةأقلكانهذاديكارتإيمان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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يؤمنديكارتكانلقد.وكبلرغاليليوإيمانمنوتعصبآتصميمأأشدكانبالرياضيات

الخطأ.عنمعصومةوسيلةهو،الهندسيللمنهاجفقآوالتعقلسيماولا،المنطقبأن

بغيةالطبيعةعلىتطبيقهايمكنحينئد،سديدآاستخدامأاستخدامهايجريوعندما

ديكارتذهلولقد.البرهانعنالغنيةالقضايافيالفيزيىائيةالقوانينعلىالاستدلال

القائمالترابطووضوحبدقةأظهرتالتيالإحداثيةأو4التحليلبالهندسةاكتشفحينما

.)الفراغ(والمكانالعددبينأي،والهندسةالجبربين

نأاكتشفحينمافيثاغوروسبدهشةشبيهةدهشةالذكرالآنفاكتشافهأثاروقد

الأفلاطوني.الفكرتيارانطلقمنهالذيالرياضيالتناسقعنتكشفالموسيقيةالنوتا

كيأنناأي،التحليلبهاوأعني،ديكارتأوردهاالأهميةبالغةأخرىفكرةوهناك

نألناينبغي،عقلانيأمعهاالتعاملنستطيعالتيالمكؤنةأجزائهاإلىقضيةأيةنختزل

النهج.ذاكإلىقادهالذيهوبهاختصالذيالبصرياتعلمأنشكولا.نفككها

نعيدأننستطيعحينئذ،حدةعلىالقضيةتلكأجزاءمنجزءكلبحلنقوموعندما

القضية.تلكعنالكاملالجوابعلىالحصولبغيةالأجزاءتلكتجميع

الشيءهـالىح"(ولس!،ولس!3)!3الممتدالشيءإلىالجواهرجميعديكارتاختزلوقد

فالطبيعة.بالامتدادمعزفةالفيزيائيةالمادةأنوذلك.ح"(3ول!،أ!هح)3المعروف

..الخملؤنةأوثقيلةأوصلبةكونهاحيثمنتأنفلاديكارتعندللجسمالأساسية

فهيالأولىأما.بالامتدادئعنىماوهذاوعمقآوعرضأطولآلهاأنحيثمنبل

وهيلوكجونحددهاالتيفهيالثانيةأما،غاليليوقولحدعلى"الثانوية"الخصائص

الثنائيةبتلكديكارتاشتهروقد.للقياسالقابلةفهيالأوليةالخصائصأما.ذاتية

نأأي،الروحيوالعالمالفيزيائيالعالمبينماتقعديكارتثنائيةوأن،آنفأالمذكورة

جعل،الفيزيائيالعالمديكارتيعالجولكي.المفكروالجوهرالمدودالجوهرهناك

المذهببقايامنكليأتطهيرآوطفره،للقوانينتمامأخاضعأميكانيكيأعالمأمنه

نأويجب،الحيةالأشياءأجسامذلكفيبما،فيزيائيشيءفكل.الأرسطويالحيوي

الذيالعارفالإنسانعقلالفيزيائيالشيءويقابل.الفيزيائيةللقوانينخاضعآيكون

بالطابعالعاتمديكارتيطبعولكي.الروحميدانبالأحرىأو،ميدانهفيويعملينشط

حدإلىذهبوقد.حياةكلمنالطبيعيالعاتميجزدأنعليهلزامأوجد،العلمي

كونهاتتعذىلافإنهالذلك،شعورأولاروحآتملكلاالحيواناتكانتلمابأنهالقول

مابصحةسلمناإذافعلينا.وحادةمعقدةقضاياأوجدتقدثنائيتهأنوالحق.آلات

البشرأجسامبينصدفةعلاقةعداماضلاقةأيةوجودعدمنعتبرأن،ديكارتأورده

http://www.al-maktabeh.com



57عرالسا.القرنفيوالفكريةالعلميةالثورة:الثانيالفصل

الحديث،النقدمنالكثيرصادفتقد"الآلةفي"للشبحصورتهوأن.عقولهموبين

تكنومهما.الأسرارمنسرأزالتماوالعقلالجسدبينالصحيحةالعلاقةبأنعلمأ

حتمئأسيرأتسيرآلة،الكمالتبلغآلةالماديالعاتممنجعلقدديكارتفإن،الحال

دقيقة.قوانينإلىاختزالهاويمكننا،حتميتهفي

علىسيوافقكانديكارتبأنالاعتقادعلىيحملناسببمنلديناوليس

توجدالمحدودةالمادةكانتفإذا.أتباعهمنالبعضاستخلصهالذيالماديالمذهب

لاأمرأيعتبرالذيالمفكرالجوهرحالأيضأهيفكذلك،بذاتهوقائممستقلعالمفي

لذلكأفكر"أناالشهيريقينهمنطلقأنخلافولا.ديكارتلمذهببالنسبةعنهئستغنى

ومن.فيهاالشكعلينايستحيلالتي،المفكرةبذاتناالحدسيةمعرفتناكانموجود،،أنا

ببراهينتذكرنابراهينذلكفيمستخدمأ،اللهوجودعلىديكارتاستدلبوجودهيقينه

الأكوينيوتوماأنسلمقذمهاالتيالأدلةبهاوأعني،اللهوجودعلىالوسطىالقرون

الضروريمنكانفقد.أيضأفرذهابعدفيما"كنت"جاءثمومن،أوكهامرفضهاوالتي

الذيالمعقولالنظامعلىكدليل،اللهبوجودالبرهانيالإقرارديكارتنظرفيجدأ

تصوراتولديموجودأننيولو"حتىيقولديكارتنسمعوهكذا.العالمينطم

لنايسمحشكهفيالمفرطفالمنهج،خاطئةتكونقدالتصوراتتلكفإن،واضحة

نألهايمكنالتيكتلكطبيعةوهبنيقدالشريرالإلهيكونأنالجائزمنبأنهبالزعم

قائمهووكريمأخئرأكاملأإلهآأنئظهرأنالضروريفمنولذلك.تخدعني

يمنعالك)فمنهجالخارجيةالأشياءمنذلكعلىأستدلأنأستطيعلاوأناوموجود،

وجودعلىالاستدلالعلىقادرولكنني،أوهامأ(تكونقدالأشياءوتلك،استدلالي

"إن:فيقولجدلهفيديكارتويسترسل."الخاصالشخصيوجوديمنفقطالله

يكونأنيمكنلاالذيالأمر،واللانهائيةالكمالعنومميزةواضحةتصوراتلدي

وأنا،اللهعنمنبعثةالتصوراتتلكتكونأنيجبولذلك.الخاصةخبرتيعنناشئآ

لكنتذلكعلىقادرآكنتلولأننيوذلك،ذاتيمنوجوديأستمدأنأستطيعلا

كاملأ".

الله،وجودعلىببرهانهالمتبوعةموجود"أنالذلكأفكر"أنامقولتهأنوالحق

الطبيعةعالمبوجوداليقينإلىوالعائد،فكرهومنوجودهمنالمستمدالبرهانذاك

فيتدورأنهاويبدو،الكثيرينإقناعفيتنجحلمالمقولةتلكأنأقول،الموضوعي

دليلأ،يشكللاالواضحالتصورحتى"أنه:فيقولديكارتويستطرد.مفرغةحلقيما

ولكن.ووهميخدعةلذلكوهو،إليبهأوحىقدالأبالسةأحديكونأنالجائزفمن
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يجعلنيالذيالوحيدالسببوأن.اللهوجودعلىدليلهوللكمالالواضحالتصور

لوجودالوحيدالسببولكنلهومميزأواضحآتصورآأملككوني،اللهبوجودأؤمن

يبدووما.موجودأ"اللهكونإلىيعودإنماذهنيفيوالمميزةالواضحةالتصوراتتلك

إقامةفيالرغبةشديدكانديكارتأن،للمؤرخبالنسبةالأهميةمنجانبعلىهنا

وأالإمكانيةلااليقينيتوخىكانوغاليليو""كبرنيكوس!فهو.ثابتةألمس!علىعلومه

للنظامكضامن،إلهثمةيكونأنجدآالضروريمنبأنهيشعركانفلقد،الاحتمال

تكونبلنصطفهارموزمنمتع!فةمجموعةفقطتكونألالعلومنايضمنالذيوالمبدأ

أسرارها.نلمحأنبواسطتهانستطيعالتيالطبيعةلغة،وواقعآحقيقة

الأولالمحركأيضآبوصفه،ضروريأأمرأاللهوجوديرىديكارتوكان

،الأولالمحزككونهعنيزيدلا-ديكارتنظرفي-اللهوضعولكن.للكون

التيارمنجزءفكل.اللهحركهاأنبعدنفسهاتحزكالتيهيالكونآلةلأنوذلك

لأنوذلك،اللهمنالأولىالدفعةبعدوذلكالآخربالجزءأمامآيدفعالدائري

المشئتةالدواماتتلكمنمنتظمةمجموعةالفراغفإنوهكذا.الفراغتكرهالطبيعة

كونهفيفقطتتمثلفضرورتهاللهأما،حركةكلفيالسببوهي،بأكملهالفراغفي

الفراغاتتجنبفيالجامحةرغبتهوراءانساقديكارتأنوالحق.الأولالمحزك

إلىأقربوكان،المفرغةوالفراغاتالكونيةللخواءاتالشديدوعدائه،الخاوية

ميكانيكيآتفسيرآقذم-ظاهرآالبارع-مذهبهولكن.الجديدةإلىمنهالقديمةالفيزياء

الصحيحةفالدرب،مغلوطةدربعلىيخطوكانوهنا.السماويةالأجاملحركات

الأرضية.الجاذبيةقوةقانونيلاحقكانحينمانيوتنعليهاسارالتيتلككانت

بعينديكارتدواماتأخذنالوحتىأنهعلىالإنكليزيالعبقريذاكدللمافسرعان

مذهبولكن.المنظورةالحركاتوراءالسببتكونلنالدواماتتلكف!ن،الاعتبار

بمثابةكانأنهومع.الأتباعمنكبيرةجمهرة،الزمنمنولفتر؟،حولهحشدديكارت

محلهليحلالزمنبعضإلىبحاجةكاننيوتنمذهبأنغير"،جميلة"رومانسية

بعدماحتىطويلآمسيطرةالديكارتيةبقيتحيثبفرنسا،ناهيكإنكلترافيحتى

.م1687عام

ربمابل،الحيواناتعلىالحسإنكارهفيمائلأالوحيدديكارتخطأيكنولم

بينالاتصالنقطةأدقبتعبير)أوالنفسلمكانالوائقتحديدههوأخطائهأشهركان

وكان.المكانذاكهيالصنوبريةالغدةأنديكارتقزرحيثوالجسد(،العقل

تمامأ.يشفيدواءعلىالأولىالمبادىءمننستدلأننستطيعبأننايعتقدديكارت
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.يخطىءأوينحرفأنيمكنلا-إليهخئلكما-الاستدلاليالمنهاجلأنوذلك

بلغحيث"الذاتي"القصورلنظريةبالنسبةالنتائجأروعحقققدالمنهاجذاكأنوالحق

أنناغير.البصرياتعلموهوألالديهالأثيرللموضوعبالنسبةوأيضآ،الكمالمرتبةبها

منأكثريكنلمللكونالشاملالعلميمنهاجهبأن،واثقونونحن،القولنستطيع

ذلكومع.المغلقةالعلومأبوابجميعيفتحأنيستطغسحريمفتاحثمةفليس.وهم

فالجرعات.مثيرأإنعاشآفكركلأنعئىقد"،"بايكون!ديكارتبأننعترفأنينبغي

الفضللهاوكان،أوروباأيقظتقدالواثقةمعقوليتهمنديكارتقدمهاالتيالمنشطة

فيالرائعةوالكراريسفالمقالات.العقلعصرعشرالسابعالقرنجعلفيالكبير

الأثرلهاكانديكارتالأكاديميغيرالفيلسوفذاكخطهاالتي،وبلاغتهاأسلوبها

.والإعلامالدعايةميدانفيالبالغ

البعضيرىولذلك،الناسمنالعامةإلىبكتاباتهيتوجهكانديكارتأنوالحق

ومما.المفهوملذاكوفقآندرسهاأنلناينبغيوأنه،شعبيةفلسفةتكونتكادفلسفتهأن

لممفكرونعليهماسيطرقدعشروالثامنعشرالسابعالقرنينأن،النظريلفت

وموتسكيولوك"جونبومرورأ"وديكارتإبايكونبابتداء،الجامعاتمنيتخرجوا

.وروسو"وفولتير

القادرالمتعقلالعقلالإنسانمنوجعل،آلةالفيزيائيةالطبيعةديكارتجعللقد

الأولي.النبيديكارتفيعشرالسابعالقرنوجدولقد.الطبعيةمبادىءإدراكعلى

معينة،أشياءإدراكعلىوطبيعيةفطريةقدرةالبشرلجميعأنمنواثقأكانفديكارت

لبعضهامساويةأشاءهيذاتهالواحدللشيءالمساويةالأشياء"بأنالقائلةكالقضية

فهميستطيعالأفيالعقلحتىأنهحيث،الشابوالعبدسقراطنستذكروهنا."البعض

فعندئد،ومميزواضحتصورلناتوفرإذا،ديكارتيقولكما،فنحن.منطقيةقضية

لاالتيالحقائقسيماولا،للحقائقالأوليةالتصوراتأحدالتصورذاتمثليكون

إذاالفلسفةبدايةمنذبالفلسفةالتفكيرنعيدأننستطيعفنحنولذلك.الخبرةمننتعلمها

السابعالقرننهايةوفي.ذلكعلىقادرةفعقولنا،الصحيحالمنهاجفقطاستخدمنا

منبالكثيراحتفظلكنها،الفطرية"التصوراتالتجريبيلوكجونمذهبهاجمعشر

تلكبقيتحيث،المعقولالكونديكارتاختارلقد.الديكارتيالعقلانيالمذهب

نأخلافولا.عشرالسابعالقرنأعقبااللذينالقرنينعلىمسيطرةالكونإلىالنظرة

العقل.لعصرالحقيقيالمؤسسهوديكارت
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عمثرالسابعالقرنفلاسفةمنآخرونفلاسفة

السابعالقرنفكرفيوأثرتعملتفرديةقوةأقوىكانديكارتأنشكلا

النقاشوتثيرأثارتالتيوالأمواجالتموجاتمنالعديدوراءهخففوقد.عشر

م1663عاموفي.وفلسفتهلارائهومحزفونوأعداؤهتلامذتهلهكانكما.والجدل!

مناهضيه،أشداليسوعيونوكان.المحزمةالكتبلائحةفيمؤلفاتهالكنيسةأدرجت

الرهبانيانالنظامانسيماولامعهتتعاطفكانتالرهبانيةالأنظمةبعضولكن

عليهاأدخلماإذالفلسفتهأنوجدوا-خاصة-اليانسيينأنإذ،واليانسيالأوروتوري

معتماثلمنشيئآالديكارتيةفيلأنوذلك.ووزنآقيمةتعديلأوتلطيفمنشيئآ

فيالتماثلذاكويبرز.الأرسوطيةمعتقابلهفيالأفلاطوني-الأوغسطينيالموروث

بللاالمنادينأشهرمنالأروتوريالراهبكانولقد.والمادةالتصوراتمنالثنائية

منأصليمركمثهيملابرانش)12(فلسفةأنوالحق.المعذلةللديكارتيةالمؤيدين

المسيحيةبينتؤلفجديدةكلاميةوهي،والأوغسطينيةالديكارتيةالعناصر

كانلقد.المسيحيةمعيومذاتتناغمتأنأرسطولفلسفةسبقكما،والديكارتية

يكنولم.التقليديةالمسيحيةمعتتفقعلميةفلسفةإيجادفييرغبملابرانشالراهب

مجموعةثمةكانتإنكلتراففي.الرغبةتلكجرفتهالذيالوحيدالفيلسوفملابرانش

يسعونهؤلاءوكان،الأفلاطونيةكمبريدجمجموعةباسمغرفواالذينالمفكرينمن

كادورثورالفمورهنريالمجموعةتلكضضتوقد.والعلمالدينبينالتوشطإلى

اللهبأنهؤلاءقال!فلقد،تمامآروحيةإليهمبالنسبةالطبيعةوكانتهويتشكوتوبنيامين

بسبريقومعندماالإنسانفإنوهكذا.المقدسالعقلبمصباحالبشريالعقلزؤدقد

المعروفكتابهفيلايجونعتروقد.وورعهتقاهعنبذلكيعئرإنما،الطبيعةأغوار

علىكمبريدجمجموعةعملتوقد.نظرتهمعن"الخلقأعمال!فيالله"حكمةباسم

جنب.إلىجنبآيسيرانرفيقينوالعلمالدينمنيجعل،بريطانيافيخاصمناخإيجاد

أبرزمنوهوليبتنزوكان،أوروباإلىإنكلتراالمجموعةتلكشهرةتجاوزتوقد

كتبولقد.العميقالاحشرامالذكرالآنفةالمجموعةلأفراديكن،الأوروبيينالمفكرين

والمحاضراتالمقالاتمنمشهورةسلسلة)3(بويلروبرتالعظيمالإنكليزيالعالم

اللهبوجودالعلميالإيمانهذاوإلى.الأولىالمحاضرةبنفسهألقىوقدالإلحاد،ضد

نيوتن.إسحقأتضآانضم

الكنيسةبيناتحادآالعصرذلكفيشهدتبريطانياأنالقول!نستطيعونحن

المناهضةالعلميةالفلسفيةالتياراتأشدبريطانيامنانطلقفقدذلكومع.والمكتبة
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هوبستوماسبشخصالتيارذاكتمثلوقد.)الأرثوذكسية(التقليديةالمسيحيةللعقيدة

المولديهوديالفيلسوفوهذا.هـاقدامأجراةلهوبسنذأسبينوزاوكان،الشجاع

.أمسترداممدينةفيللعدساتصاقلآيعملوكان،الجنسيةهولندي

الديكاريةالثنائيةجانبأوطرح.مذهبأبالماديةيدينأنههوبستوماسأعلن

البالغالتأثيرلديكارتكانفقدذلكومع."الرأسفي"حركةإلىالعقلمختنرلأالشاذة

الكبيربالفضليدينأنهغير.التعقلفيالهندسيديكارتمنهاجسيماولا،تفكيرهفي

القديم.الأبيقوريالذريالمذهبأحياالذي،جاسنديبيارالفرنسيالراهبلصديقه

عالمففي.الخواءأوالفراغأنكروقد،الذريبالمذهبيعتقديكنفلمديكارتأما

.الأخرىبالجسيمةتصطدمجسيمةكلكانتبل)خواء(،فراغثمةيكنلمديكارت

وأن.خواءأومن"ذزاتمنيتكؤنموجودهوماكلبأنيعتقدفكانجاسنديأما

نظريةأنشكولا.نعرفهاالتيالأجساملتشكلمختلفةلأساليبوفقأتجتمعالذزات

)ولولولءا!(تهيلبوجودالقائلةديكارتنظريةمنحداثةأكثرلناتبدوهذهجاسندي

مترابطة.بجسيماتمليء

كعلم،السياسةفينبحثحينما،ذكرهعلىبعدفيماسنأتيالذي،هوبسكان

ولربماملحدأ،يعتبرونهالناسوكان.الأسلوبوهجوميالتطزفشديدطبيعيأفيلسوفأ

بوصفهاللهعنمرةذاتتحذثولقدعنهالإلحادتهمةينفيكانبأنهعلمأ،كذلككان

ثمةكانإذاماديآوجودأيوجدأنللهينبغيبأنهيعتقدكانفهوبس.متج!دةروحأ

الإرادةوجودهوبسأنكرولقد.القديمةالأبيقوريةمعيتفقالذيالأمر،لهوجود

.الجديدةالفلسفةمنالحتميةبعنصرالمقدمةإلىدفعوبهذا،الحرة

أماممنكرةهزيمةلاقىوقد،يذكرأثرأييخلفلمهوبسفإن،كعايمأما

هوبسزعمعندماوذلك،كمبريدجمجموعةأعضاءأحد،واليسجونالبروفسور

فنطرأكونهعلىأساسأتقومهوبسفشهرة.الرياضياتفيالفائقةالبراعةلنفسه

كلنظرفيفضيحةبمثابةجاءتالملحدةالماديةفلسفتهأنذلكعلىزد.سياسيأ

.التقليديللمذهببالنسبةوذلك،معاصريهمنواحد

بالغةتياراتعنهتنجمأنيمكن،الديكارتيةمناليساريالجناحأننرىوهكذا

فلسفةالديكارتيةمنليجعلالشاقةالجهودملابرانشبذلفعندما.هدمهافيالدة

تبدوجعلهاالديكارتيةنبذالذيسبينوزاأنإذ،الشكوكبهأحاطتماسرعانمحترمة

.ملحدةفلسفة
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التقليديةالعقيدةعلىخارجأسبينوزاالعظيماليهوديالفيلسوفهذاكانلقد

الأمر،بالحرمعليهيلقيأمستردامفياليهوديالكنيسجعلخروجأ)الأرذثوكسية(

وهوم1677عامفيسبينوزاتوفيوقد.باروخاليهودياسمهعنيتخقىجعلهالذي

بأنمعتقدهصلابةفي"ديكارتيأ"كانسبينوزاأنخلافولا.شبابهأوجفييزللما

وأنمعقولكونالكونلأنوذلك،الخطأعنمعصومةوالمميزةالواضحةالتصورات

فيوكذلك،الغائيةالعلةلا،الكافيةبالعلةمعتقدهكانأيضأوكذلك،منهجزءالإنسان

فإنه!ورد،ممابالرغمولكنه.وحيدبللاواحدعلميمنهاجلإيجادالجادسعيه

شيءكلأنأعلنولقد.لهمذهبآالتوحيدواتخذالديكارتيةالثنائيةعنتخفى"هوبس!

ديكارتأنإلىوأشار،ديكارتحجةدائريةأدركوقد.ذاتهالواحدالجوهرمنيتألف

انتهى.هناوإلىسبينوزاانطلقهنامن.الخاصبوجودهوليساللهبوجودفعلأبدأقد

هويتهوعزف"،"باللهالأشياءجميعفيالموجودالفردالجوهرسبينوزادعالقد

فإنه،متناهيآلااللهكان"إذا:قائلآسبينوزاتساءلببساطتهمذهلوبأسلوب،بالطبيعة

".الكونعنمنفصلأأيمتعاليأيكونأنلهيمكن

الحلوليةمذاهبمنعددعادوقد،القديمةالرواقيةتشبه""الحلوليةأنوالحق

أنهإذ،المذاهبتلكشهداءأحدبرونووكان.الإيطاليةالنهضةعصرفيالظهورإلى

،ديكارتأعقابفيجديدمنتعودالحلوليةنرىوهكذا.بالحلوليةيؤمنبأنهائهم

العقولبأنقالإذ.الجديدالعلميالميكانيكيالمذهبوبينبينهاسبينوزازاوجوقد

الحلوليةالنظرةبهدفعتوقد.الأحدالواحدالإلهيللجوهرصورمجزدهيوالأجسام

بحتوهمهيالحرةالارادةأنفزعم.بالحتميةمحكومالكونأنعلىالتأكيدإلى

حرةإرادةلهاأنتتصورأنلهايمكنالقدمفأصبع.المحدودمنظورناعنوناشىء

نألهاأراد-بأكملهالعضوينظامناأدقبكلمةأو-الدفاعأننعلمولكننا،تتلؤىعندما

فعلأتصدرالتيأفعالنابجميعيتعلقفيماالحالهيأيضأوكذلك،تتلؤىأوتتحرك

ولذلك.شيءلكلالشاملالعظيمالعضويالنظاممنجزءهيوالتياللهأفكارعن

لهاتكونأنيمكنلاالأجزاءأوالصورف!ن،واحدةهيجميعأالأشياءكانتفإذا

الذيالأمر،فلسفتهوجوهرسبينوزاتفكيرمركزنقطةكانتفالحتمية.بهاخاصةحرية

ولذلك.الغائيةللعللمكانأتتركلمالتيالجديدةالعلوممعمتطابقأبللامتفقأجاء

التفسيرمنللمزيدموجبثمةفليس،تكونأنيجبكماكائنةالأشياءجميعكانتلما

دقيقأ.وصفآعملياتهاوصفعداما

كانتوقدبالفيزياء،اهتمامهمنأشدكانبالأخلاقسبينوزااهتمامولكن
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نفهمحينمابأنهسبينوزاويعتقد.الجدلمنللكثيرمحطأالأخلاقيمذهبهمضامين

فيشديدأبدامهماوعادلآمحتومآبوصفهشيءكلنتقبلفعندئد،شيءكلضرورة

قدكونهإلىماحدإلىتستندعشرالثامنالقرنفيسبينوزامكانةأنوالحق.شروره

بعصراستبذتالتيالقضيةعن،الذاتيالتناقضمنخاليأجوابأ-الأقلعلى-أعطى

الذيالشيءذاكفقطهوشرأنسفيهماإنسبينوزاقالفقد.الشرقضيةوهيألاالتنوير

للأظافرأصبحأنهفلو.للأشياءالكونيالمخططفيالنهائيقصدهمشاهدةنستطيعلا

فإنوبالمثل.تقليمهاعلىالمرءيقدمأنالظلممنأنلاعتقدت،التفكيرعلىالقدرة

بالشرور.الأشياءبعضنسميتجعلناالتيهيالبشريةمحاباتنا

أصبح،الأعلىالأخلاقيمثلهاتخذهالذيالهادىءالفلسفيبتجردهسبينوزاإن

فيوشديدمباشرتأثيرللرواقيةكانأنهبتاتآفيهشكلاومما،بالرواقيينيكونماأشبه

فلسفته.

صالحهوماعلىالمضفلةأحكامنابتحليلذلكإلىبالإضافةسبينوزاقامولقد

الأشياءننعتإننا9:يقولفهو.انفعالاتناإلىالأحكامتلكراذأ،طالحهووما

المربوطةفانفعالاتنا.بالعكسالعكسوليسفيها،ونرغبنشتهيهالأننابالصالحة

علىيسيطروأنالحقيقيةالفلسفةعنيكشفأنيستطيعالعقللكنتخدعنا،بحواسنا

عالمهفيالعواطفسبينوزايستثنيلماذانعرفلاهنا)ونحن."الانفعالات

.(الضروري

ونحن.عقلانيتهفيالتجردبالغعقلانيآوخلقهأسلوبهفيكانسبينوزاأنوالحق

الحلوليينلأنبذلكنقومفإنناآنفآ،وردماإلىالإشارةالضروريمنأننرىإذ

عبادةالطبيعةيعبدكانسينوزابأنالاعتقادإلىيميلونكانوابعدفيماالرومانسيين

بوصفهإليناسبينوزايقدمونالبعضيزالولاكما.عرفهمانادرأالذيالأمر،صوفية

دومأكانفسبينوزا.سبينوزاعنغريبةكانتنوعأيمنالئمالةأنإذ"،بالله"الثمل

يقولوكان.،نفهمأنعلينابل،نبكيوألانضحكألاعلينا9:الكلاسيكيشعارهيرذد

الفلسفةأفهمبأننيأعرففأنا،فلسفةأفضلوجدتبأننيأزعملا"أنا:متزمتبإيمان

.جأشورباطةهادىءيقينعنينفانكاناوسلوكهأسلوبهأنوالحق."الحقيقية

النكهةمنالكثيرأعطىقدلكنه،الفلاسفةأعظمسبينوزايكنلمولربما

فتلك.عشرالسابعالقرنالمتهوربللاالعتيدالقرنذاكشهدهالذيالفلسفيللاختمار

وهيغلمضىفيماالرواقيينغير-بقناعةيقزرلمولربما،الكلاسيكيةالعقلانيةكانت

علىكليأالخارجةالأحديةأنوالحق.معقولهوواقعيهوماكلأن-بعدفيما

6م/الحديثالأوروىالفكرتاهـسخ
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اليهودلدىللهرقطةالكاملالأنموذجمنهجعلتسبينوزابهانادىوالتي،الأرثوذكسية

تبدوكانتفالحلولية.ديكارتحتىذلكفيتجاوزفلقد.سواءحذعلىوالمسيحيين

وبينبينهاالتوفيقبالإمكانكانالتيالديكارتيةالثنائيةمنخطرآوالأشدالألدالعدو

المسيحية.

المتأمل،للإنسانلتوفرجاسندي)1(وذريةسبينوزاوأحديةهوبسماديةاجتمعت

فرصةكل،م0017-م0165منالممتدةالفترةخلالالأوروبيللإنسانسيماولا

وقد.إلهكللينكرأوغريبةآلهةوراءوليركض،التقليديةالأفكاردروبعنللانحراف

سبقالذين،كامبريدجوأفلاطونئيملابرنشمحاولاتمنالرغمعلىكلهذلكحدث

عامولدالذيولاءتوزعفييتمئلالحقبةلتلكرمزأبرزولعل.عنهمتحذثناأنلنا

لماوهونشرحيث،والعلومالرياضياتميادينفيالمعجزةالطفلوكان.م1623

آلةبسنتينذلكبعدواخترع،الهندسةفيهافآمبحثآعمرهمنعشرةالسادسةيتجاوز

"لايبنتزدفدرالذي،والتكاملالتفاضلحسابرائدوغدا،الجمعلعملياتحاسبة

فيأساسيةاكتشافاتحققباسكالأنكما.بعدفيمايطؤراهأن"ونيوتن

الفراغأنبوبعلىتوريشلليتجارباستثارتوقد.أ؟!؟هع!(ا)3!أ،أ)63(الاحتمالات

الذكرالآنفةبالتجاربالقيامفتابع،حماستهوألهبتباسكالخيالالبارومتريوالضغط

أنهحدثكما.اسمهيحملالذيالهيدرولوكيةالضغوطقانوناستنباطمنوتمكن

مستقبلأأنللجميعوبدامراهقأ،غلامآيزللموهووناظرهبديكارتمرةذاتالتقى

عامآ.وثلاثينتسعةمنأكثربهيمتدلمالأجللكن،العلومميدانفيينتظرهباهرآ

الجزءباسكالكزس،التاريخفيدينيةصحوةأشهربدأتحيثم1654عاموبعد

عنتخفىبأنهالقولالخطأمنولكن.واللاهوتيةالأخلاقيةللقضاياموهبتهمنالأكبر

علىكامبريدجأفلاطونئيمعمتفقآكانلأنهوذلك،الدينإلىلينصرفالعلوم

له.وخدمةللهتعئدبمثابةهوالحقيقيئالعلمبأن،مقولتهم

اليانسنيينبيندارتالتيالعاصفةالمناظراتفيللمشاركةباسكالاستدرجوقد

وقفوقد.فرنسافيطويلآاستمرتالتيالحاميةالمناظراتتلك،واليسوعيين

معنىرائعأأدبيآكتابآوضعحيث،اليسوعيةضداليانسنية)64(عنمدافعآباسكال

معتلتقيأوغسطينيلاهوتفهياليانسنيةأما."ريفية"رسائلعنوانويحمل،وأسلوبآ

النعمةخلالمنإلاالإنسانخلاصإلىسبيللابأنهالقائلةاللاهوتيةلوثرنظرة

كانواعائلتهأفرادبعضولكنكليأالمذهبيانسنييكنلمباسكالأنوالحق.الإلهية

إدانتهم.دونليحولصفهمفيالشاقالنضالباسكالناضلوقد،يانسنيين
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ومحدوديته.الرياضيالمنهاجبحدوديعترفباسكالكانلديكارتوخلافأ

تطبيقهيمكنلاولكن،فقطميدانهداخلالزللعنمعصوممنهجالرياضيفالمنهج

التجريبيةتكونالطبيعيةالعلومميدانففي.ذاتهللأسلوبوفقأالطبيعيةالعلومعلى

الميتافيزيقاأما.نترقبهأننستطيعماكلهواليقينلاوالاحتمال،ضروريةبتجاربها

ميدانإنه.الأخرىالميادينعنوالمختلفبهماالخاصميدانهمافلهما،أيضأوالدين

عقلأللقلب"بأن:القائلةالخالدةبجملتهباسكالوصفهالذيالقلبميدان،الإيمان

فقطليسالمسيحيينإله"إن:قائلأصوتهبأعلىباسكالصاحولقد."العقليجهله

فقطاللهبأنمقولتهلديكارتأغفرأنأستطيعلاإنني...الهندسيةالحقيقةواضع

فقط".الأولالمحزكأوالعظيمالساعةصانع

ميدانففي.البشريللنشاطميادينثلاثةبوجوديؤمنكانباسكالأنوالحق

فقطبالقلبخاصفهوالدينميدانفيأما،ويجولالعقليصولالعلميالنشاط

هيالقوةأنحيثالعضلاتميدانهوالسياسيالميدانفإنوأخيرآوالإرافىة(،)العقل

ميدانهوالذكرالآنفةالثلاثةالميادينمنميدانكلهـان.الميدانذاكفيتسيطرالتي

يكنولم.الأخرىالميادينمنأفيوبينبينهنخلطألاوينبغي،بذاتهوقائممستقل

لاأنهيرىكانكما.بالعكسوالعكسللسياسةالعلماءاحترافعلىيوافقباسكال

مععمليأيتنافىالقولوهذا.العلميةأوالسياسيةالشؤونفيتتدخلأنللكنيسةينبغي

نأننسىألاهناوعلينا.الأنجلوسكسونيالعالمفيسيماولاالحديثالغربيالفكر

نأكما.علمإلىأيضأوالدينالسياسةاختزاليحاول،العصرذاكفيحتىكانهوبس

علىالأخلاقفأضفواولء،أعول!()3المطفرونقامفقد،هوبسهدفتابعالتنويرعصر

مننشهدهفيماالأخلاقيةالقواعدذاتالسياسةواستمرت،لهاواشترعوهاالسياسة

نأيريدالذيالرياضيبأنباسكالاعتقدولقد.حديثةواجتماعيةسياسيةإصلاحات

الشاسيالرجلشأنذلكفيشأنه،سخيفبللاشاذرياضي،الدولةأواللهيهنا-س

فلكل.غمارهاوخوضالحرببإشهارعلميةقضيةحلاستطاعتهفيبأنيعتقدالذي

منفصلةالثلاثةالميادينبإبقاءباسكاليطالبناوهكذا.وعباقرتهوأساليبهرجالهميدان

البعض.بعضهاعن

كان،العلممنابعمنالفلسفةمنوالكثيرالدينيستمذأنمحاولةفيباسكالإن

حتىأنهذلكعلىزد.بأكملهعشرالثامنوللقرنلعصرهمعاكسآاتجاهأيئجه

أعمالمناللهوجودعلىيبرهنونكانواحيث،الربوبيةمناقتربواكمبريدجأفلاطونئي

نأيستطعلم،باسكالبعظمةاعترفالذيفولتيرأننذكرأنأيضأهناوعلينا.الطبيعة
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كانلقد.المسيحيبالدينالبعيدالحدذاكإلىالإيمانعميقباسكالأنكيفيفهم

منكرائداليومعصرناويراه،مدرسةأيةإلىينتميولاوحيدآمتوحذأعملاقأباسكال

شعرإذوسيطرتها،العلمانيةانتشارمنمرعوبآكانفباسكال.المسيحيةالوجوديةرؤاد

اليومونحن.جماحهاكبحمنالإنسانيتمكنلمإذا،حتمأالروحيةالقيمستدمربأنها

عندائمأيتساءلكانفباسكال.معاصريهمنبكثيرأكثرتلكمخاوفهنتففمأننستطيع

وهكذا.الإنسانبهاسيفعلوعماطاقاتها،إنماءفيبذاتهأسهمالتيالجبارةالقوةتلك

التيذاتهاالأسئلةأنفسناعلىنطرح،باسكالوفاةمنقرونثلاثةوبعداليومترانا

وتصميم.بعنادالقوةتلكجابهمنأولكانوالذي،نفسهعلىباسكالطرحها

عصركانعصرهفإن،القلقةوتساؤلاتهباسكالنذرجميعمنالرغموعلى

رجلالحديثةأوروباعلىأطلم1687عاموفي.العلبموعصرالعقلعصر،ديكارت

إسحقالرجلذاككانلقد.أثرمنللشكبقيماكليزيلكي،ذكرتممنأعظم

كانتالذيالنهائيالعلميالمركبأوروباأعطىالذي،شايرلنكولنمزرعةمننيوتن

إليه.تتوق

النيوتنيةالنورة

لوائهاحملتابع!وديكارتوبايكون"غاليليوببدأتالتيالفكريةالثورةإن

بالقضاياالاهتمامأصبحوقد.القرنمنالثانيالنصففيآخرونعلماءبحماسة

له.تتصذىأنالقلةسوىتستطعلملاهبأانفعالآبللاجارفةعاطفةوالرياضيةالعلمية

فيالتقدممنالمزيدإلىطموحآأوروباوالتهابالإثارةحذةفييزيداكتشافكلوكان

مرفوقة،العلميالموكبرأسعلىوالرياضياتالفيزياءوكانت.العلمميادين

واختراق،الاكتشافذاكإلىمالبيفيأضافهوما،الدمويةللدورةهارفيباكتشاف

فيرايجونهـانجازات!،الصغيرة"الحيواناتعالمالميكرسكوبيللعالملوفينهوك

الأهواءجميعوجدتوهكذا.النورإشىالأحياءعالموخروج،النباتعلمميدان

النجاحضغطتحتتختفيبللا،تذوبالجديدةللعلومالمناهضةاللاهوتية

الإيمانعميقيعلماءبروزأنذلكعلىزد.العلمحققهاالتيالرائعةوالانتصارات

أثار،العلمميادينفيالمراتبأسمىويحتلان"وبويل"باسكال!التدينوشديدي

مننوعأالديكارتيةأثارتأخرىجهةومن.والعلمالدينبينللتوفيققويأنزوعأ

الماديةنحوالاتجاهإلىالديكارتيينمناليساريبالجناحدفع،جدلأومناظرة

الأجواءعلىومخئمآكثيفأوثمارهاالعلمب"الثورةنتائجفيالكوبقي.والإلحاد

القرنشهدهماكلومع.كليأغيومهوبذدم1687عامفينيوتنجاءحتى،العلمية
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إلى،عليهالإجماعيةبالموافقةيحظىعلميمركبثمةيكنلمفإنه،هـاثارةانفعالمن

إلىيفتقرنيوتنمجيءحتىكانفالقرن.المطلوبالمركبذاكووضعنيوتنأطلأن

اختيارأهناكأنالكتابأحدلاحظم1672عاموفي.وللجاذبيةللحركةعامةنظريات

فلقد،نظرياتسبعثمةهناكإنآخرونوقال،الكونفيمختلفةنظرياتأربعبين

الشمسولكنالشمسحولتدورالكواكببأنالقائلةبراهانظريةمثلأهناككانت

منأفياختيار،الراصدةالمشاهدةإلىاستنادأالمستحيلمنوكان.الأرضحولتدور

علىمنهاأيكفةترخحتكنلمالمعطياتمنالمختلفةفالنماذج.الكونفيالنظريات

الوسيلةكانالصحيحالحلالأرضيةوالجاذبيةالحركةقضاياحلفمانولذلك.الأخرى

نهائيأ.بتأالأمرفيللبتالوحيدة

محزرالكثيريننظرفييعتبركانديكارتإنالقولنكزرأنعليناوينبغي

التحالفذاك،والدينوالميتافيزيقاالعلمبينالتحالفومحطم،اللاهوتمنالفلسفة

الفيزياءواضعأيضأوكان.الأرسطويون()أيطويلأبهالمشاؤوناستمسكالتي

،للكونالأولىالدفعةإعطائهفيفقطتتمثلاللهإلىالحاجةكانتحيث،الميكانيكية

أنهاحيثمنالخطرشديدةفكرةوهذه،ماضيهفيوسحيقنهائيلازمنمنذوذلك

بوصفهاللهإلىبثصدةاستندديكارتبأنعلمآ،التقليديةالربوبيةعلىتخرجفكرة

ديكارتنظريةولايتبتز""باسكال!العباقرةمنعددوجدوقد.منتظملكونالضامن

لباسكالالثسهيرالانسحابنستذكروهنا.الارتياحوعدمالقلقعلىتبعثبأنهاتلك

نأومع.يزعمونكمالهاإلهلاالتيالكونآلةمنمرعوبأ،الصوفيالدينإلىوتراجعه

منالكثيرينفمان،والدينالعلمبينالتوفيقحاولواكمبريدجوأفلاطونئيملابرانش

برهانإلىحاجةثمةكانتفلقد،المحاولاتتلكمثلنجاحفييشكونكانواالناس

الاجتماعي.والنظامالأخلاقألسسيدفرلنالجديدالعلمأنعلىمقنع

منالساحقةالأكثريةفمان،الحديثةالعلميةللعقلانيةرؤادظهورمنالرغموعلى

العلميبالقانونالاقتناععنالبعدكلبعيدينكانوا،منهمالمثقفينوحتى،الناس

التوشعمنالمزيديلقىيزاللاكانوبالشعوذةبالسحرفالاعتقاد.للكونالناظم

معظمفيتصدرتزاللاكانتالسحرةعلىالأحكامأننشهدوهكذا.والازدهار

يتوقفلمالأحكامتلكمثلبأنعلمأ،عشرالثامنالقرنمطلعحتىالأوروبيةالأقطار

دز.الشيءبعضخفتتدصرامتهاكانتهـان،عشرالسابعالقرنطوالبهاالعمل

لاعشرالسابعالقرننهايةفيماساشوتسفيالسحرهستيرياانفجارأنذلكعلى

الحضارةمنجاهلبجزءعصفشذوذأباعتباره،إغفالهأوعن!التغاضييمكن
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الدوائرأنكما،الاعتبارذاكمثلعنتمامأبعيدينكانواالمطهرينلأنوذلك.الغربية

،براونتوماسالسيركانولقد.وآثارهبالسحرتعتقدكانتوأوروبابريطانيافيالمثقفة

علىوتدليلأ.بالسحرالشديدالإيمانيؤمن،عصرهكتابأعظميكونقدالذي

إلىنشيرأنبنايجدر،عشرالسابعالقرنسادتوالتيلامعقوليتهافيالبالغةالروحية

يكنولم.المستغلقةبالمعرفةدعتهفيمالبحثأعمالهاكزستالتيالسريةالجمعيات

قذمحتىالمناخذاكاستمروقد،العقلبعصرمعهودأمناخأعامةبصورةالفكرمناخ

.الكونعلىالقانونسيطرةعلىالمقنعبرهانهنيوتن

عقدخلالوالجاذبيةالحركةلقوانينوبتنشقه،العظيمبمركبهنيوتنأنوبدا

فيمتناسقةالأجزاءجاءتفقد.هـابهامغموضكلم1687عامفيبذدقدواحد،

عصرفيللدخولتتحضرأوروباوأخذتأسرارها،سرعنالطبيعةوكشفت،المركب

تصالححيث،اللهبوجودالإيمانساندنيوتنأنذلكعلىزد.التفاؤليسودهتنوير

نظرفيوسبينوزاهوبسوبدا،بالقصيرةليستلفترةبينهماالوفاقوسادوالدينالعلم

وقد.لنيوتنكيلأالمديحيكيلونالناسوأخذ.الأطوارغريبيشاذينشخصينالعصر

القارةفيأما.البشريالعقلحققهانجازأعظمبأنهنيوتنحققهماالبعضوصف

لماعتراضاتهملكن،نيوتنمنهاجعلىاعترضواديكارتأتباعبعضفإن،الأوروبية

كلطلوعمعيتناقصكانالعملاقذاكمنهجعلىالاعتراضاتفقبول،صاغيةآذانأتلق

لمالناسولكن،حلوليةبنوازعيدمدمونالمعترضينمنآخرجناحانطلقكما.شمس

بيركليالمطرانجاءأنإلىحالهمتلكوبقيت،والمعترضينللاعتراضاتبالآيلقوا

نظريةباسكالمضىفيماناهضكما،الكونيةنيوتنآلةجهيربصوتليناهض

الضياءفغمر،نيوتنليكناللهقال"لقد:بيركليالمطرانقالهمماوكان.ديكارت

بعنوانالشهيرنيوتنلكتابالعميقوتقديرهإعجابهليبديلابلاسجاءثم."الكون

العبقريةأنتجتهماكلمنأعظمبأنهإياهواصفآ"،الطبيعيةللفلسفةالرياضية"المبادىء

الأرضية،للجاذبيةصيغةفينيوتناختزلهاالتيالكفافيةالكونفخطوط.البشرية

وثورته.أيثشاينعصرهذاعصرناحتىفيزياءلكلالأساسشكلت

وفيلسوفكلاهوتيمكانتهكانتولربماوفيزيائيآ،رياضيأعالمآنيوتنكانلقد

الجاذبيةقانونواضعوهو،السحريةالكيمياءهواةمنأيضآوكان.تلكمكانتهدون

مكنهالذيالتفاضلحساب-لايبنتزمع-واضعوهو،الضوءانحلالوقانونالكونية

التيالطريقولكن.شكأوجدلكلفوق،كعبقريةوهو.بنجاحبحساباتهالقياممن

نفسههوأقركماآخرونعباقرةأمامهمفدها،عريضةعامةطريقأكانتنيوتنعليهاسار
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المعلوماتمنهائلةمجموعاتمنمركببإنشاءالقيامكانتفمهمته.واعترفبذلك

عملالزمنمنكاملقرنلجهودنتيجةتجمعتوالتي،الجهاتمختلفمنالواردة

الرائدةالأعمالإلىنشيرأنهنابناويجدر.والرياضيينالعلماءمنالعديدخلاله

تطويرفيوباسكالديكارتإسهامهـالى،وغاليليوكبلربهاقامالتيوالشاقةوالهرقلية

تلكفجميع."وبويلوتوريشللي"جلبرتدالعبقريةاللمحاتهـالى،الرياضيات

كتابدفتاتضفهاأنمنبكثيرأضخمهيالعبافرةأولئكلجميعالعلميةالإنجازات

نأإذ،الكونيةالجاذبيةنظريةيستنبطلمنيوتنأنأيضآنذكرأنعليناوينبغي.واحد

البرهانلهاوقذم،وصارمةدقيقةصياغةالنظريةتلكصاغأنهفييتمثلفعلهماكل

والتكامل،التفاضلحسابإيجادفينيوتنإلىفقطالفضليعودلاأنهكما.الصحيح

منشاهدناهماهـان.الإنجازذاك-نيوتنعنمستقلةوبصورة-حفقأيضآلاينتزأنإذ

المعطياتمنالهائلةالكميةعلىليدل،الاستنباطذاكثرفجديرهومنحولصراع

علىزد.الرياضياتبهامرتالتيالطويلةالتطورلعمليةنتيجة،تراكمتالتيالرياضية

الذيوالتكاملالتفاضلحسابميدانفيضخمةجهودآلباسكالكانتأنهذلك

نأبل،حقهنيوتننبخسأننقصدلمأوردناهماأوردناعندماونحن.بعضهاكتشف

وهناك.والنفاقوالمداهنةالرياءبهكساهاممانجزدهاوأنمنجزاتهعلىالضوءنلقي

شرفعلىيحصلفإنهاختراعلأيالأخيرةاللمساتيفعمنبأن،تقولبديهيةحقيقة

،التباسلكلودفعأ.جماعيةلجهودنتيجةدائمأيكونفالاختراع،إليهالاختراعنسبة

شك.كلفوقهيالخرافيةوكفاءتهالأسطوريةنيوتنجهودأنهنانقرر

يصبحأنلهقذرالذيكتابهأنوالحق.المزاجهوائيغريبأعبقريأنيوتنكانلقد

وقد،فقيرفلاحابنكانفنيوتن.ئنشرلاأنكاد،أوروباتاريخفيكتابأهمبعدفيما

يدزسأستاذأأصبحماوسرعان،الرياضيةمواهبهتجفتحيثكمبريدجبجامعةالتحق

فازآكمبريدجغادرم1666-م1665عاموخلال.المذكورةالجامعةفيالرياضيات

يتجاوزلفايومذاكوكان،النكولنشاير"باسمالمعروفةقريتهإلىوعائدأ،الطاعونمن

بهانتهىالذيالمكثفبالتفكيرووقتهجهودهكزسحيث،العمرمنوالعشرينالثالثة

نإنقولولذلك.والجاذبيةالحركةميدانيفيالعظمىلاكتشافاتهالأسسوضعإلى

التيفالقضايا.ريفيخيالحاكهاأسطورةهيشجرتهامنالساقطةالتفاحةأسطورة

تجذبالتيالقوةأنلنيوتنخئلوقد.البسيطةبالقضاياتكنلمتأملاتهتشغرقكانت

.مسارهفيدائرأالقمرتبقيالتيذاتهاالقوةتكونقد،الأرضإلىالساقطالجسم

بأنالقولهـالىأ،العكسيالتربيع"قانونباسمالمعروفقانونهوضعإلىانتهىوهكذا
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أخرىدقيقةكلتجذب)جسيم(دقيقةكلوأنتقريبأمتساويتينتكونانتكادانالقوتين

علىالناتجتقسيمثمومن،الأخرىبكتلةالواحدةكتلةبضربتقديرهانستطيعبقوة

بينهما.الفاصلةالمسافةمرئع

وإن.والتكاملالتفاضلحساباستنباطفيالعملنيوتنبدأ"وولسثورب"وفي

كحساب،الحركةحالفيوالأشياءالمتغيرةالكمياتيعالجالرياضياتمنالفرعهذا

"بألعاب"نفسهأشغلكمبريدجإلىعودتهحينولكنه.منحنخ!فيالتبذلمعدل

اللونتحليلأجرىحيث،البصرياتنطاقفيسيماولاوطريفةلذيذةرياضيةعلمية

وتجاربهتحليلاتهأنوالحق.المختلفةالطيفألوانإلىالموشورخلالمنالأبيض

توصلمانيوتننشرم1672عاموفي.كلاسيكيآعلميأمنهجآلتمثلالبصرياتعلى

أثارتوقد.الملكيةالجمعيةعضويةلهأفنالذيالأمر،البصرياتميدانفيإليه

الأمر،الجدلمنعاصفة-جسيماتمنمكؤنأالضوءاعتبرحيث-الضوءفينظريته

الجسيماتنظريةتركواعشرالتاسعالقرنفيالعلماءبأنعلمأ.نيوتنيكرههكانالذي

ولكن.التجريبيةالمعطياتمعيتفقكانالذيالأمر،الضوءأمواجبنظريةوأخذواتلك

منجزءالأقلعلىهوالضوءبأدنالعلماءأدرك،الثوريةبنظريتهآينث!تاينطلععندما

وأ-آينشتاينفوتونات-نيوتنلجسيماتمشابهكشيءإليهالنظرويمكن،الزمان

الضوء.رصاصات

بمحضنشرهجرىالجاذبيةفيالحقبيمؤلفهأن،الصدفغرائبومن

باكتشافهالمشهور!هيليإدموندةبالملكيةالجمعيةفينيوتنالتقىإذ،الصدفة

بأنوتعفدكتابهتفاصيلباستكمالنيوتنعلىألخوقد،اسمهيحملالذينللشهاب

إالمبادىءبعنوانالشهيركتابهلاستكمالنيوتنانطلقوهكذا.نفقتهعلىبطبعهيقوم

.م1687عامفيئشرحيث"الطبيعيةللفلسفةالرياضية

عددآبل،فقطواحدأإنجازأدفتيهبينيضمنلمالذكرالآنفالكتابأنوالحق

المبادىءةكتابفيوردفلقدالفذ،العبقريذاكحققهاالتيالمذهلةالإنجازاتمن

وقد.اليوملدينامعروفهوكماللجاذبيةالصحيحالقانون"الطبيعيةللفلسفةالرياضية

وأأرضيةكانتوسواء،الأجسامجميععلىينطبقالمذكورالقانونأنعلىنيوتنبرهن

علىالجاذبيةبأنيقولكان)فغاليليو.قبلمنبهمسفمأيكنلمالذيالأمر،كونية

استطاعولقد.(السماويةالأجرامحركاتعلىتسيطرالتيالقوةعنتختلفالأرض

للحركةكبلرقوانينوبينغاليليوعندالساقطةالأجسامحركةقوانينبينيوخدأننيوتن

لتعليلالجاذبيةقوانينتكفينافعندئد،الكواكبسرعةئعطىعندمافنحن.الكوكبية
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حلفيأننلاحظأن،الأهميةغايةالمهممنأنهإلىهنانشيرأنبناويجدر.سلوكها

النسبيةالحركةحولالجدلفيالحاسمالبتنيوتنبث،الكونيةالديناميكاقضية

علىديناميكيأالمستحيلمنأنهالجدليقبللابماأظهرفلقد،والأرضللشمس

صغرفيالبالغةالأرضحولالدوران،ضخامتهفيالهائلالجرمذاتالشمس

للنظامالمشتركالجاذبيةمركزحولتدورأنيجبوتوابعهمركزيآجرمأوإن.حجمها

الشمس.سطحداخلوالواقعالشمسي

بقيتالتي،ديكارتدؤاماتبطلانإثباتمننيوتنتمكندقيقةوبحسابات

عنبانعطافهفنيوتن.السماويةالأجرامحركةلتفسيربهمسفمأأمرآالتاريخذلكحتى

وان.والكواكبالشموسكتلأعطانابالأحرىأوحذد،تركيبهإلىالكونميكانيكية

المرتابين،الهندسةبعلماءدفعقطبيها،عندبسيطآانتفاخآللأرضأنعلىاستدلاله

.أوردهماإئباتبغيةبلاندبيروحتىالسفرإلى،نيوتنقرنتلاالذيالقرنعلماء

والخريفي()الربيعيالاعتدالينمبادرةحساب،نيوتنأجراهآخرحسابوهناك

أظهرولقد.طفيفلتذبذبومشابهالأرضمحورزاويةأمامبطيءتبذلعنالناشئين

الأثرالقطبينعندالانسطاحعنالناجمالأرضفيالطفيفللانتفاخأنكيفبدقةنيوتن

إالمبادىءكتابفيجاءماجميعآنفآأوردناهمايكنولم.الأرضمحورفيالمنظور

والشهب،المدقضاياحلولعلىأيضآالكتاباشتملبل"،الطبيعيةللفلسفةالرياضية

حتىالمقنعالتفسيرعلىمستعصيةبقيتالتيالصحيحةالتفاسيرالظاهراتلتلكمقذمآ

نيوتن.مجيء

وقد.مفتاحهاعلىعثرأنهإذ،الأحجيةحلمنتمكننيوتنأنالقولوزبدة

تكشففإنهاسزهاالمرءئفضيحالماالتيالشفرةبمثابةوحئهاالأحجيةتلككانت

منهاجأهميةندركأنبمكانالضرورةلمنأنهنقولالسببولهذا.معانيهاكلعنفورآ

نيوتن.

فهو.حلولهصحةمنالتجريبيالتحققأهميةفهمعلىوباسكالنيوتنويلتقي

ألا،فيهالمبالغديكارتاعتقاديصححنراهللبحثكأداةالرياضياتيستخدمحينما

إغاليليودالأساسيةبالمسئمةنيوتنسئمولقد.الاستدلاليبالمنهجاعتقادهوهو

للقياسالقابلةالخصائص،"إالأوليةبالخصائصيتعاملالعلمبأنوالقائلة"وديكارت

حيثرياضيةتعابيرمستخدمآالجاذبيةلقوةالشهيرةصيغتهعنوعئر.وامتدادحركةمن

دائمآيصزكاننيوتنأنذلكعلىزد.بدونهاالصيغةتلكوضعالمستطاعمنيكنلم

لهايكونألاينبغي،التجربةصحتهاتؤيدلمالتيالمحضةالفرضيةبأنالقولعلى
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نقبلألافعلينا،منطقيوجذباستهواءقوةمنللنظرياتيكنومهما.العلمفيمكان

علىبرهانآيشكللاجمالهاأوفصفاؤها.صحتهاعلىالتجربةتبرهنلممابها

صحتها.

نيوتن،لدىمفهومأأمرأكانت،البشعةالواقعيةالحقيقةضحيةالجميلةفالنظرية

الأحلامجانبأنطرحأن"فعليناالأمرلذاكنيوتنفهمدونكانديكارتبأنعلمأ

مستواهفيرفيعأمعقدآنيوتنمنهاجكانولقد.أهواؤنا"تختلقهاالتيوايلاوهام

فيتجريبيأمنهجأكانانهغير،والرياضياتالشرطيةالفرضيةويستخدم،العلمي

الشرحفيالاقتصادتراعيأبحائهفينيوتناتبعهاالتيالقاعدةوكانت.أساسه

لتعليلضروريهوماإلاالشروحاتمنتستعمللادائمأيقولكانإذ،والتفسير

العللمنأكئرالطبيعيةالأشياءعللمننقبللاأنوعلينا،أسبابهاوتحديدالظاهرات

.الظاهراتمظاهرلشرحوالكافيةالصحيحة

لافإنه،المثمرةمنهاجيتهفيعلميةانتصاراتمننيوتنحققهماإلىوبالإضافة

بوجودإقرارهبسببوذلك،وتطورهالفكرمؤرخسيماولاالمؤرخباهتماميحظىشك

نأينبغيوهنا.الكونبموجبهيعملالذيللمخططفغالكداعمنيوتنعرضهالذيالله

للديكارتيةتحسينأبالألوهيةالإيمانحيثمنكانتالنيوتونيةبأن،القولعلىنشذد

دورأكانباللهديكارتأناطهالذيفالدور.الألوهيةإلىالنظرةحيثمنلهاوتطويرآ

يعطيبأنفقطللهوسمح،ومعقوليتهالكونلانتظامكضامناللهوضعحذدإذ،سلبيأ

الدفعة.تلكبعدبنفسهانفسهابعدفيماتديرحيثالحركةمنالأولىالدفعةالآلة

اللهوجودتستوجب،المصطلحذاكباستعماللناسمحإذا،نيوتنعندالعالمآلةولكن

وفيالأبديبوجودهوهو،مكانكلفيوموجودالأبدإلىباقيفالله.بعنايتهليتولاها

.)الفراغ(والمكانالديمومةويعينيثىءمكانكل

لا"إنني:قائلآبنكليريتشاردإلىلهرسالةفينيوتنصزح،م2916عاموفي

نأعلىمرغمفأنا،طبيعيةبعللفقطللتفسيرقابلةالسماويةالأجرامحالبأنأعتقد

تناسقأوإن.الاختيارعلىقادرةإرادةوذاتالقصدواضحةقوةإلىالحالتلكأعزو

القدرةعنناشئآنعتبرهأنيجب،الكوكبيالنظامفينشهدهالذيالتناسقكذاكمذهلأ

بمبادىءالعالمتصؤرالتي،الديكارتيةعلانيةيرفضنيوتننرىوهكذا.الخيار"على

.السماواتفيالمنتشرةالمادةمنصورتهعناصروتستمدرياضية

إيمانهدعمفيساعدتنيوتناعتمدهاالتيالشرحفيالاقتصادقاعدةأنوالحق

عفةأعرفبأننيأزعملا"إنني:قائلأالجاذبيةفيبنظريتهيتعلقفيمااشاروقد.بالله
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نيوتنتعزضبالذاتالسببولهذا،الجاذبيةتعملكيففقطشرحفنيوتن."الجاذبية

فعلكماللجاذبيةشرحأييقدملمنيوتنبأنقالواالذين،ديكارتأتباعلهجوم

حق،علىكانواأولئكأنفيشكولا.دواماتهوعرضاستعرضحينماديكارت

إلىبالنسبةإليهااحتاجالتيوالوصفيةالصحيحةبالصيغةوقانعأراضيآكانفنيوتن

تقبللاأسئلةإلىبناينتهيالأغراضتلكوراءماإلىفالطموح.العمليةالأغراض

علىفعلإنها-كامضةقوةالجاذبيةبقيتفلقد،الأقدمونفعلكماوذلك،عنهاجوابأ

لدىنيوتنخقفلقد.وصفهافقطنستطيعإننابل،تفسيرهابمقدورناوليس-ئعد

نستطيعلا،الأخرىالكونيةالأسرارإلىبالإضافة،اللغزذاكأنعنالانطباعالناس

لهزعمهمانيوتنأنكرولقد."الكوننظام"واضعإلىبرذهإلا،أسبابهتعليلأوتفسيره

وجاذبية.حركةمنمتأضلةقوىالمادةإلىيعزوبأنه،الماديينبعض

تعنيلا،الحركةقوانينإلىبالإضافة،الكونيةالجاذبيةقانون،نيوتنقانونإن

العلمانتصاريعنيبل،نهايتهبلغقد"كوبيرنكوس"ببدأالذيالعلميةالعبقريةقرنأن

فيجاءالذيالقرنأنوالحق.الجوهريةالأسسعنالبحثونهاية،ومنطقأعقلآ

ماإذا،القليلأقلسوىوالكونئاتالفيزياءميادينفيعنهيصدرلم،نيوتنأعقاب

خارقةشجاعةولكن.نيوتننظرياتعلى-القرنذاكخلال-الصادرةبالهوامشقسناه

إلىبهمسيفضيوأسلوبآمنهجآبنيوتنالاقتداءبأناعتقدواحيث،الناسقلوبعمرت

فيديكارتحلمأما.أخرىعلميةميادينفيلانتصاراتهمشابهةانتصاراتتحقيق

علىمرغمونبأنناعلمأ،احتضارطولبعدإلايمتفلم،شاملعلميمنهاجإيجاد

لمنيوتنأنمنبالرغم،التطبيقميادينفيمجالأأوسعكاننيوتنمنهاجبأنالتسليم

تمامأيدركوكان،متواضعأرجلآكانفنيوتن.منهجهعنبهسفمنابماليسفميكن

نفوسفيأثارقدللطبيعةفتحهلكن.المعرفةفي،وطاقةعقلآ،الإنسانضعفمدى

المفتاحعلىعثروابأنهمالناسشعرفلقد،والثقةوالمباهاةالفخرمنشعورأالبشر

التنوير.عصرإلىنيوتنقادناوبذلك،المغلقةالأبوابجميعلهميفتحالذي

نأ،الظلممنبللا،الخطأمنبأنهيعتقدونللفكرالمؤرخينمنالعديدوثمة

ولا.الخرافةعلىالسليمالحسانتصارمننوعأيمثلعشرالسابعالقرنبأننعتقد

بسهولة،يفهموهأنلهميمكنشيئأبأنيعتقدواأنهوالناسيقترفهخطأأشنعأنجدال

أمورأاليومنعتبرهاالتيالأشياءمنالعديدفهناك.مفهومأالآنأصبحلأنهسهلأمرهو

العبقريةفطريق.أسرارهايكشفواكيعباقرةجهودإلىالحاجةبأمسقكانت،بهامسفمآ

حينمادهشةصعقفغاليليو،.السليمالحسأوالعقلطريقالأحيانمعظمفيتكنلم
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وذلك،المهينالاغتصابذاكحواسهيغتصببأنللعقليسمحكوبيرنكوسشاهد

آنذاكيتساوىكانالذيالأمر،للكونالمركزيةبال!ثممسيةيقولكوبيرنكوسسمعحين

العالموهو،مرةذاتفرويدسيجموندقالولقد.مخئلةكليتعذىجامحخيالمع

كماموجودأشيءثمةليسبأنهيزعمبأنهيللعبقريالمميزةالصفةإن،نعرفالذي

مطبوعآكان،بنيوتنوانتهاءبكوبيرنكوسابتداء،عشرالسابعالقرنفطابع.لنايبدو

وقد.السليمالحسأو""بالعقلمنهأكثر،الجريئةوالنظرياتوالخيالاتبالأحلام

ولكنلنا،يبدوكمابسيطنجاحهـالىبسيطةصيغةإلىالقرنذاكجهودجميعانتهت

فتلك،وقوانينهنيوتنصيغةفياليومنراهاالتيالبساطةتضفلناأونضللاأنعلينا

والعبقرية.العباقرةجهودمنقرنمنأكثراستغرقتالمنجزات

المفارقاتومن.سنواتبضعمذهبهانتثاراستغرقالذينيوتنعصربدأهكذا

موضوعأيزاللاالديكارتيالمذهبكان،سنواتبعدةالشهيركتابهنشربعدأنه

سريعأ،بالنيوتونيةتأخذلمفأوروبا.فيهايعملنيوتنكانالتيالجامعةفيللتدريس

هايجينسالهولنديالعالمويدعمها،مواقعهاعلىمحافظةتزاللاكانتوالديكارتية

نيوتن.أمامللصمودلايبنتزالألمانيوالعبقري

نألهسبقالذيولس!!ل!ولا)()3هايجينسالهولنديالعالمقامم.-916عاموفي

ديكارتلنظريةمعذلةنسخةفقذم،النيوتونيالجاذبيةقانوننحوأبحاثهفيبعيدأاتجه

لمهايجينسأنومع.النظريةلتلكنيوتننقدعلىالردبهاقصدوقد،الدواماتفي

يشرحلمنيوتنإنقاللكنه"،العكسيالتربيعاقانوننيوتنقانونصحةفييشك

بتبسيطالثمهيرالفرنسيالعالمفونتيلليأنذلكعلىزد.الجاذبيةلماهيةشرحأبسط

الكتابة،فيالرصينبأسلوبهغرفوالذي،الشعبيالمستوىعلىونشرهاالعلوم

الثامنالقرنفلسفةروائحأبحائهمنتفوحوالذي،البلاطحاشيةأفرادكأحدوبدماثته

الذيالديكارتيبالمذهبقناعتهعنأبدأيبتعدلمالفرنسيالحالمذاكإنأقول،عشر

منوالتسعينالخامسةبلغأنوبعدم1752عامفيأنهإذ.شابآيزللفاوهواعتنقه

الذيهوفولتيرفإنولذلك.دواماتهأوديكارتزوبعةعنيدافعيزاللاكان،عمره

بأنهعلمآ،عشرالثامنالقرنمنالثلاثيناتفيوذلك،النيوتونيالمذهبإلىفرنساقاد

يعتقدأنعليهينبغيوطنيتهعلىيحافظكيالفرنسيأن"يبدو:متذمرأقالفولتيرحتى

جريفساند،الهولنديالرياضيأنإلىنشيرأنبنايجدروهنا."والدواماتبالزوابع

النيوتونية.إلىفرنساتحولفيرئيسيأدورألعب

عدوينأيضأضملكنه،فقطديكارتأتباععلىنيوتنأعداءمعسكريشتملولم
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نظرية،خاصةبصورة،لايبنتزناهضوقد.بيركليوالأسقفلايبنتزهما،جبارين

يوجدانلاوالمكانالزمان"إن:لايبنتزقالوقد.المطلقينوالزمانالمكانفينيوتن

بعضعنفقطيعئرانفهما.علائقيانمصطلحانإنهمابل)كيانين(،ككينونتين

نضفيحينماأنفسنانخدعفإننا"لذلك:فيقوللايبنتزويسترسل.الأشياء"بينالعلاقات

."الموضوعيالوجودعليهما

جسيماتفيهوضعتفارغصندوقأنهعلى)الفراغ(المكاننيوتنفهملقد

نأذلكعلىزد.معينةميكانيكيةلقوانينوفقأ،الأخرىفيالواحدةتفعلكيالمادة

منكنوعنيوتنجعلهإذ،للهنيوتنمفهوممنسخرقدلايبتنزالألمانيالفيلسوفذاك

قدالحآدالذهنذاكأنوالحق.أخطائهبتصحيحيقومكيبهنحتفظبارعغيرعامل

تلكبأنعلمأالعصر،هذافيآينشتاينبهاطالعناالتيالحديثةالنتائجمنبعضأتوقع

سيطرةكانتحيث،عشرالثامنالقرنمطلعفيلأوانهاسابقةتزاللاكانتالتوقعات

لتؤها.بدأتقدالحديثالغربيالعقلعلىالطويلةنيوتن
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لمحلثلرالسابمالتهر!3ثورة

السياللدل!النهطوفي

الوسطى!القرونتراث!مدخل!

والدولةالاصتدادية!الدينيالتسامح

المطهرين!ثورة!السيادةذات

المجيدةالثورة!وهوب!هارينجتون

.لوكوجون
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والقلعةالدائمةالرغبةوهوألا،عامأنزوعأالبشريللجنسإإن

الاالركبةتلكتخمدلاحيث،السلطةوراءوالسعيالسلطةفي

.أبالموت

هوش!")توماس

شعبآ،ذلكمعيبقىلكنه،يسقطانللملكيتركقدالشعبان

لافعندئد،حولهمنينفضقأنللشعبتركإذاالملكولكن

ملكآ.يبقى

هاليناكسأركيزما"

مدخل

ثورةفيمتوزطةعشرالسابعالقرنطوالكانتإنكلترا،ذلكفيبماأوروباإن

العنفوكان.والعلميةالفكريةالثورةعنوأهميتهامغزاهاعمقفيتقللاسياسية

)"6(المطهرينثورةزلزلتم0164عامففي.الثورةتلكمظاهرمنبارزآمظهرأ

ثم،كرومويلفيتمثلتعسكريةبدكتاتوريةالأهليةالحربوجاءت،إنكلتراالعظمى

لحربمسرحأفكمانتالأوروبيةالقارةأما.العرشإلىستيوراتآلعودةأعقبتها

وأحاطتإربأإربأالمانيامرقتالتي،المرعبةم(1648-م)1618عامأالثلاثين

الطويلجهادهفي،ريشيليوفالكاردنيال.الأوجإلىبفرنساوارتفعتوإيطاليابإسبانيا

ضرب،جبروتهافيفريدةمتماسكةودولةمركزيةسلطةهـانشاءفرنسالتوحيدوالثالتى

نأاستطاعوأخيرأ،الشفقةيعرفلاوقلبفولاذيةبيدسبيلهاعترضتمعارضةكل

طويلآحكمهامتدالذيعشرالرابعلويسعهدمطلعفيوذلك،الذروةبفرنسايبلغ

م(.1715-م)1662
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ووضوحبجلاءجوهريةأمورثمةتبدت،والاضطراباتالزوابعتلكوخلال

إيجادإلىوالسعي،المعهودةالإقطاعيةالتعدديةمنالسيادةذاتالدولةنشوء:وهي

الفرديةنشوءثمومن،المسيحيةالمذاهبشئىبينللصراعنهايةيضعدينيتوافق

قضيةوأخيرآ،الوسطىالقرونشخصياتبينالاتحادومحلالجماعةمحللتحل

.السيادةذاتالجديدةالدولةسلطةإزاءالشخصيةالحرية

السيادةذاتالدولةعنوالتصوراتالآراءمنهائلأدفقأ،آنذاكوجدتوهكذا

التيالصيغةعنيومذاكيبحثونكانوافالناس.والسلطةوالحريةالدينيالتسامحوعن

خئلولقد.السياسيةبالثورةلتلتقياتجهتالعلميةفالثورة،الكمالمرتبةبالدولةتبلغ

أمامالموصدةالأبوابأيضأيفتحقد،الشاملالعلميالديكارتيالمنهاجأنالناسإلى

الإنسانيةالشؤونعلىيسيطرأنللعقلينبغيبأنهوقالوا.والاجتماعيةالسياسيةالعلوم

الملكتشبيهفيخاصآمغزى،هلكريستفوروجدوقد.الفيزيائيةالطبيعةعلىسيطرته

وانطلق.العلميةالاكتشافاتعنمشقةاستعارةيمثلالذيالأمر،بالقلبأوبالشمس

وعنالقوىموازنةعنيتحدثون)!أ"*(الهويجحزبوكذلكالإنكليزالمطهرون

منبفيضالسياسيةالمناظراتأمذقدالعالمميدانأننرىوهكذا.توازنها

.الاستعارات

فيجاءتوالتيالسياسيةول"هلى()حمم!ءهصألوك)25(جونفلسفةأنخلافولا

أهميتهافيمماثلةوجوههابعضفيكانت،م1688ئورةالماجدةالثورةأعقاب

التنويرعصربأننقولفإنناولذلك.العلومميادينفينيوتنالحقصديقهلإنجازات

لوكجونثورةنفهمكيونحن.ولوكنيوتنعصركان،عشرالثامنالقرنشهدهالذي

السابعالقرنفيالسياسيالفكرمغامراتآثارلنقتفينعودأنعلينايتوخب،السياسية

السياسية.النظرياتفيالعبقريةقرنوبحقأيضأكانالقرنذاكأنحيثعشر،

الوسطىالقرونتراث

عشر،السابعالقرنقبلالأوروبيالتقليديالسياسيالفكرمنبعأيضأأرسطوكان

فيلمؤلفاتهالهائلالمجموعمنبارزأمكانأيحتللا،السياسةفيمذهبهبأنعلمآ

بالنسبةطبيعيشيءهيالدولةأنمقولتهالسياسيةأرسطونظرياتأهمومن.الفكر

فدولة.سياسيحيوانهوالإنسانوأن،البشريةللحاجةاستجابةتنشأوأنها،للإنسان

القرنفيالناسعرتوقد.القريةئمومنالعائلةتطورعننثمأتالإغريقيةالمدينة

بالنسبةضروريةغيروهي،ومصطنعتقليديأمرالدولةبأنتقولبدعةعثمرالسابع
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علىأرسطوتأكيدفإن،أرسطولدىدائمآالماثلةالغائيةالنزعةمعوامتزاجأ.للبشر

الليبراليةاليومترفضهبماجاءقد،الجوهريةفغاليتهاعلىوتشديدهالدولةوجودكلية

الدولةفهدف.الجماعيةبالأحرىأو4!"3(أ)34الدولانيةفيالمبالغبوصفهالحديثة

تلكلتحقيقتجاهدأنالدولةوعلى.العامالصالحعلىوالسهرالخترةالحياةتطوير

الآنفةالأهدافتضعأنالدولةفعلىولذلك،فعاليةوأشدهاالسبلبأفضلالغايات

الأهمية.منالقليلسوىيولونهاالإغريقيكنلمالتي،الفرديةالحقوقفوقالوصف

الخئرة،الحياةتوفرأنالمشتركالتنظيمذاتالجماعةتستطيعفقطالدولةخلالومن

تتعارضكانتإذا،الفرديةالأنانيةوكذلك،المنحرفةالآراءتكبحأنالحقللدولةوأن

.العامالهدفمع

عنتزيدلاكانتالمدينةدولةأننذكرأنعليناولكن،أرسطوآراءكانتتلك

ببالهيخطرلمفأرسطو.الحديثةبالمجتمعاتمقارنتهحينالصغربالغمجتمعأكونها

المجتمعبأنعلمآ،الإغريقيةالمدينةدولةمنأكبرتكونأنللدولةيمكنأنهأبدآ

مانادرأولذلك،جماعيأشعورآفيهالسائدالشعورويكون،ترابطأأوثقيكونالصغير

الفردية.فيهتنشأ

أخضعتأنهاحيث،تطرفآأكثركانتالدولةفيأفلاطونآراءأنذلكعلىزد

نخطىءولكننا.أدبيتركيبوذيومدروسأمخططأانتظامأمنتظملمجتمعكليأالفرد

عرفبكلالعابثةالتوتاليتاريةالدولةمعمتطابقةأفلاطوندولةاعتبرناإذاالبالغالخطأ

مستوياتوكانت.القانونبروحمشبعأكانالسياسياليونانيفالفكر.وقانون

الفردأهواءعنمستقلعقلانيمقياسإلىتستندالإغريقيةالسياسيةالمجتمعات

فإنلذلك،العقلمعمتفقةتكونحينماالشرعيةللسلطةفقطفرضفالطاعة.ونزواته

لناتركوقد.يقاومهأنالفردعلىوينبغيممقوتآ،كانالقانونعلىالخارجالطغيان

يلي:كماوذلك،وشريرةخئرةإلىالحكوماتتصئفلائحةأرسطو

الشزيرالصالح

الاستبداديالحكمابملكية(1)الفردحكم

الأوليفاركيةالأرستقراطية(2)القلةحكم

الديمقراطيةالدولة)3(الأكئريةحكم

الأسوأ.إلىالأفضلمنالتسلسلإلىيشير3(،1،2)السابقالترقيموإن

فالخير.أسوأهاالاستبداديوالحكمالأنظمةأفضلالملكيةيعتبرأرسطوفإنوهكذا
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منمعيننوعمنأهميةأشدالقانونأنكما،العقلمعالتطابقهوأرسطويراهكما

حكممنبكثيرأفضليكونأنلهيمكنالأكثريةحكمأنذلكعلىزد.الحكومة

الديمقراطية.منالصديقموقفاتخذمانادرأأرسطوبأنعلمآ،الفرد

إلىبالإضافةلأرسطوالأكبربالفضلالوسطىالقرونفيالسياسيالفكرويدين

نأعلىالأكوينيتوماالقدي!سوافقولقد.المسيحيةالأفكارمنالمزيجمنشيء

بأنوأقر،معأيعيشواأنالبشرعلىالمتوخبمنلأنهوذلك،طبيعيةمؤسسةالدولة

واسترسل.الأسمىبالحياةليستبأنهاعلمآ،وضعيخيرهيالأرضعلىالحياة

القرونمستهلفيالشائعةالمزاعملبعضونقضآ.حكومةتستوجبالحياةبأنيقول

،الحياةهذهفسادبسببوذلكبالبذاتليست"الإنسان"مدينةبأنوالقائلة،الوسطى

لاوالتيبذاتها،قائمةسياشةنظريةإحياءبغيةالأمامإلىبعيدآالأكوينيتوماانطلق

وبما.والمرموقينالحديثينالسياسيينالكتاببعضلإلهاممنبعأهذايومناحتىتزال

مشتركة،أرضيةإيجادإلىسعى،طبيعتهفياعتدالمنالأكوينيتومالدىمعهودهو

ولا،كاملأليسالأكوينيتومارأيفيفالإنسان.القانونحكمضرورةعلىوشذد

منتكبحسلطةثمةتكونأنفيجبلذلك،الأرضهذهعلىكاملأيكونأنلهيمكن

منتمكنهعقلمنبقيةفيهتزالفلاكليأ،فسادآبالفاسدليسالإنسانوأنكما.جماحه

،أخرىمواضيعوفيالسياسيةالفلسفةوفي.حريةمنشيئألهيتيحسياسينظامإيجاد

ثمةتكونأنينبغيأنهيرىالأكوينيفتوما.أرسطوخطىآثارالأكوينيتومااقتفى

منإنهقالولقد.الاستبداديالحكمتلجمأنالشعبيةالإرادةعلىيتوخبلكنه،سلطة

ذاكالحكومةأهملتإذاوأنه،العامالصالحتحقيقإلىتسعىأنالحكومةواجب

علىمتوخبأبللامسموحآيغدووآنذاك،شرعيةغيرحكومةتصبحعندئذ،الواجب

الحقبأنالقولفإنولذلك.معينةشروطتوفرحالفيوذلك،يقاومهاأنالمواطن

منأكثرليس،لوكجونأوكرومويلمجيءحتىينتظرأنعليه،كافيالثورةفي

وبينالكنيسةبينالصراعالوسطىالقرونتاريخمواضيعأبرزمنأنشكولا.أسطورة

علىبالثورةالشعبيطالبالفريقينمنفريقكلكانحيث(،الملوك)أوالأباطرة

لاوتنباخمنجولدوهو،الوسطىالقرونكتابأحدشتهوقد.هـاسقاطهالآخر

إذايسقطهأنالشعبوعلى،"الخنازير"مربيبالملك4)0!حولأ!7(ولحألما!لأ)"ح!6

ذاككتابمنآخرشهيرأكاتبأوأنكما.الأكملالوجهعلىبمهمتهالقيامفيفشل

نأالشعبحقمنأنهقزرإذ،الأكوينيتوماإليهذهبمماأبعدإلىذهب،العصر

.مشروعأمرالطغاةقتلوأن،الطغاةأوالطاغيةيقتل
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دستوريةملكيةقيامعلىيشذدكانالوسطىالقرونفيالسياسيالفكرأنوالحق

البرلمانيالنظامفيحالهاهيكماالحديثةالدستوريةأنخلافولا.السلطاتمحدودة

موضوعآالقانوندراسةكانتولقد.الوسطىالقرونثمارمنثمرةهي،البريطاني

رفضعشرالسابعالقرنولكن.الوسطىالقرونجامعاتجميعفيللتدريسأساسيآ

تلكأولىوكانت.صحتهاتحذىالأقلعلىأوالوسطىالقروننظرياتمنعددآ

فيفالقانون.للقانونمنبعآبوصفهاوميدانها،الخالدةبالقيمةالأعمىالتسليمالنظريات

كلأنإذ،يعتقدونكانواكماعليهعثرواهمبل،الناسيشترعهلمالوسطىالقرون

توماقالوقد.منهأسمىقانونمنمشروعيتهيستمدكان)وضعي(بشريقانون

ذروتهاتبلغالقوانينوتلك،الوضعيالقانونفوقتسموقوانينثلاثةهناكإنالأكويني

القانونيرشدأنلهينبغيالذيالطبيعيالقانونعلىوتحتويالخالد،القانونفي

القانونفيالنظرياتتلكمنأيتتخذولم.معهتعارضماإذاينقضهوأن،البشري

يضربكانتصؤرهاولكن،الوسطىالقرونفيسيماولا،الدائمةأوالرسميةالصفة

الفلسفةإلىوأيضأالمسيحيالمعتقدإلىيستندوكان،المجتمعتربةفيعميقآجذوره

القرنفينفوذهاممارسةتتابعالأسمىالقانونلةنظكانتوبينما.)الرواقية(الإغريقية

حتىتعديلبعضعليهاطرأوقد.وسبينوزا+(!فىعههههوبسلهاتصذى،عشرالسابع

ذاتالنظريةتلكترسيخولكن"الطبيعياالقانونفيلسوليعتبرالذي،لوكجونعند

نأولربما.مغزىأعمقهاومنالغربيالتراثسماتأبرزمنهو،العميقالترسيخ

لامأثورةجملفي،الكلاسيكيالتعبيرذاكالنظريةتلكعنعئرالذيهوشيشرون

:قالحينماوذلكهذايومناحتىكثيرأبهايستشهدونالكثيرونيزال

بل...لغدناوآخر...هذاليومناقانون...لأثيناوآخرلروماقانونثمةلي!9

يسريقانون...التبديلأوللتعديلقابلوغيرخالدواحدقانونفقطيوجدإنما

واحدأسئدأالقانونلهذالأنوذلك،الشعوبكلوعلىالأزمانكلفيمفعوله

.أالقانونهذاواضعاللهإنه،البشرلجميعواحدآوحاكمأ

وذلك،والمسيحيةالمسيحقبلبهنطقرومانيوثنيهوالقولذاكصاحبإن

امبراطوريةتقومكانتحيثالقديمالعالمإلىبمعظمهيعودالطبيعيالقانونمفهوملأن

.واحدةعالميةدولةفيمشتركةمواطنيةثمةكانتوحيث،عالمية

العالمية،للدولةالأعلىالمثلذاكيكونأنمألوفةتاريخيةلواقعةأنهاوالحق

منلفترةبعثهوقد،الوسطىالقرونطوالحيأبقيوقد،"المسيحية"الجمهوريةدولة
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السياسيالواقعهوالوحدةلاالتشظيكانحينماحتى،الكبيرواوتوشارلمانالزمن

القائم.

التعديلبعضمنالرغمعلى،الحديثالعالمفيغافيةالمفاهيمتلكبقيت

جاءولقد.عشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلال!بعضهاعلىطرأالذيالأساسي

ينبضيزاللاكانإذتمامأ،يمتلمالقانونذاكولكنبطيئأ،الطبيعيالقانونموت

كانحينماوذلك.والأميركيةالفرنسيةالثورتينعهديفيبالعافيةويفيضبالحياة

أسسآفلسفيتهمامنمتخذأ،وشيشرونبأرسطويستشهديزاللاجيفرسونتوماس

مخاطروفيالحكوماتمثالفيأرسطونظريةبقيتولقد.الصحيحةالسياسيةللفلسفة

عشر.الثامنالقرنعقودبعضفيحتىالأقلعلى،المأثورةللأقوالطمنبعأالاستبداد

،الحرةالدولجميع"في:تقولمسفمةولء"،!ولهل(أ*3)،آ)27(سويفتجوناثانوقدم

وأالقلةأوالفرديتمتعأنبذلكوأعنيالاستبداد،هوتجئبهينبغيالذيالشرفإن

الشرايغ"،"روحالشهيركتابهفيمونتيسكيوفإنوكذلك."المطلقةبالسلطةالأكثرية

الذكر.الآنفللقولتمامأمماثلةنظريةيورد

الدولةبأنالاعتقادعلىأرسطومعالوسطىالقرونفيالسياسيالفكراتفقوقد

الدولةتبدوالصورةوبهذه،إيجابيةلأساليبوفقأ،الأحسنإلىالحياةتطوركيتوجد

أخلاقيةوظائفللدولةتكونأنينبغيأنهيعنيذاكولكن.ضارةوغيرحميدة

فنحن.بغيضأشيئآالحديثةأوروباوتعتبرهالليبراليةمنهتنفرالذيالأمر،وأيديولوجية

آنفأ،أوردناهاالتيالدولةوظائففييراهعماالمعاصرالإنكليزيأوالأميركيسألناإذا

علىالإشرافأوالدينيةالحياةتوجيهتحاولطألاللدولةينبغيبأنهسيجيبشكلافإنه

ضروريهومايتجاوزاهتمامآ،بأخلاقهمالاهتمامحتىأو،ومراقبتهاالناسمعتقدات

ونحن.الأقلعلىعشرالتاسعالقرنيقولهكانماهذا.العامالسلامعلىللحفاظ

الفكرفيوجودأيتقريبألهيكنلموالدولةالمجتمعإزاءالفردحقبأنالقولنستطيع

فيمحدودبحقيسمحانالأكوينيوتومافأرسطو.الوسطىالقرونفكرأوالقديم

دائمأخاضعالحقذاكبأنالقولعلىيلخانبللايصزانلكنهما،الخاصةالملكية

منالقليلالقليلسوىنجدلاونحن.المجتمعاحتياجاتتأمينسبيلفيبهللتضحية

القرونفيالإقطاعيالنظامبأنتمامآنعرفإنناكما.الفرديةالحقوقعلىالتأكيد

فردية.منهاأكثرجماعيةملكيةالملكيةيعتبركان،الوسطى

فيوالجماعية،إليهاالتقليديةالنظرةمعتعارضهافيالدولةإلىالعضويةفالنظرة

بالنسبةالبغيضالأمرهووذلك،أيضأاللامساواةضمنأتعنيان،الفرديةمعتعارضها
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مختلفةأعضاءوللجسم،مراتبمنيتألف،كالكونفالمجتمع.الحديثةالليبراليةإلى

القدمتزعمأن-المستهجنمنبللا-شكلافإنهولذلك.مختلفةوظائفوذات

يعزفالأكوينيتومامذهبأنذلكعلىزد.تمامآكالرأستكونأنفيالحقلنفسها

معاملةجميعأمعاملتهموليسالمختلفةلطبائعهموفقأالناسمعاملةبأنهاالمساواة

السابعالقرنفيأولأظهرتوقدحديثةنظريةهي،تلكالأخيرةالنظريةهـان.متساوية

عشر.

السياسيالفكرمعيشابه،الوسطىالقرونفيالسياسيالفكرأننرىوهكذا

حيرتنا.يثيراختلافأأخرىوجوهفيمعهيختلفلكنه،وجوههبعضفيالحديث

تبعثقدأمور،الطاغيةإسقاطفيوالحق،القانونوسيادةالشعبيةالملكيةإن

الحقودتىوغيابوطبقاتمراتبفيالمجتمعتصنيفأنبينمانفوسنا،فيالسرورعلى

بأنالقولنستطيعونحن.ارتياحألديناتلقىلنأمور،إرهابيةحكوماتوقيامالفردية

نراهإذفنحن،عثرالسابعالقرنفيعميقينوتبذلأاضطرابأكابدالوسطىالقرونتراث

الكثيرعنتخلىوقد،بأكملههيكلهيبذلأيضآنراه،وأفكارهتصوراتهبعضيستخدم

لديه.مماالكثير

فيالسياسيةوالأفكارالتصوراتبينماأيضآ،منهاجيينالجددالمفكرونكانلقد

متشظيأ،يومذاككانفالمجتمع.مشوشةبهيوليتكونماأشبهكانتالوسطىالقرون

الممارسة.معالفكريتطابقماونادرأمتباينةالعاداتوكانت

فيفالإنسان.الدولةسيادةمفهوموهوألا،ناقصأيزاللاكانواحدشيءوثمة

حتىيحكمموضوعيقانونمنبناءبوجودقويأشعورأيشعركان،الوسطىالقرون

ولذلك،المجتمعفيمنتشرةوالمسؤولياتالواجباتمنهرميةهناكوأن،الحكومات

تصدرواحدمكانفيمتمركزةسلطةيتصورأنالإنسانذاكعلىالصعبمنكان

ثمةفيهيكونلنفعندئذ،عضويكنظامالمجتمعفهمناإذاونحن.فردكلإلىالأوامر

يكنلمالوسطىالقرونفخلال.الحديثللمفهوموفقأ،السيادةذاتللسلطةمكان

بينسيماولا،للسلطاتتقسيمهناككانبل،السيادةذاتبالدولةيعرفشيءيوجد

مارسيغليوالمشهورالنظريالعالمأنالطريفومن.الروحيةوالسلطةالزمنيةالسلطة

الخلافيحسمأنالوسطىالقرونأواخرفيحاولع!ول(،3أ)!أ45!!آه)!ولالباداوي

فيالتدخلالمطلقالتحريمالكنيسةعلىمحزمأ،الدولةلصالحوالدولةالكنيسةبين

الدنيوية.الشؤون
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ثمومن،غفيرعددإلىالإيطاليةالمدندولتشظت،عشرالخامسالقرنوفي

الاتحاديمستواهابأنعلمآ،السيادةذاتللدولةمشابهأيكونيكاداتحادنحواتجهت

المطالعوجاءت.الشمالأقامهاالتيالاتحاديةالشعوبدولمستوىليبلغيكنلم

الخلفيةالمسرحستارةلتكونالسياسيةالعلومفيمكيافيلليخطهاالتيللكتاباتالرائعة

"،البندقية!جمهوريةالعظمىالأوليفاركيةفالجمهورية.أعقبهاالذيالسياسيللفكر

مثلأسوأأنهاعلىالآخرللبعضبدتلكنها،للبعضبالنسبةوالقدوةالأنموذجكانت

الواقعةالجموريات-عشرالسابعالقرنحتى-كانتذلكومع.والرعبالإرهابعلى

التقاريرودقةبراعةفي)ولنتأمل.التقنيةالوجهةمنتقدماالأكثرالألبشمالي

فيوفقط.أوروبا(دولبشؤونالدقيقةالمعارفمنبالكثيرتزودناالتيالدبلوماسية

ولا.السياسيالنضجمننوعبتحيقالرئيسيةالأوروبيةالدولبدأتعشرالسابعالقرن

التيالعمليةوالتجاربوالنظرياتالتصوراتمناستفادتقدالدولتلكأنشك

تنتفعأنالرئيسيةالأوروبيةالدولباستطاعةوكان.النهضةعصرفيإيطالياعرفتها

ئدخلأنعليهاينبغيكانلكنه،الطبيعيالقانونمدرسةمثلتهاالتيالسياسيةبالفلسفة

عشرالسابعالقرنفأوروبا.الجديدةالأوضاعمعتتعاملكيتعديلمنشئآعليها

لاهبة.سياسيةبثورةتمركانت

الدينيالتسامح

الديني()الإصلاحالعظمىالبروتستنتيةالثورةاخترقت،عرالسادسالقرنفي

القائلفالاعتقاد.وعمليأنظريأالقديمالسياسيللفكرالكبرىالمنطقيةالمقدماتجميع

،والأخلاقالدينفيواحدمذهبتبئيالناسئكرهأنالدولةعلىالمتوجبمنبأنه

أشاعتولقد.متصارعةدينيةمذاهبتوزعتهادولفيسيماولامستحيلآأمرآأصبح

فيوالآلامالرعب،الرسميةالدينيةالمذاهبعلىالخارجينواضطهادالدماءسيول

تلكضدوطاغيةعميقةفعلردةعنواقعأأسفرتولكنهاوعرضأ،طولآأوروبا

نأجميعآللناساتضحوقد.منهاونبعتإليهااستندتالتيالأفكاروضدالجرائم

الأمناستعادةعلىالقادرةوحدهاهى،جديدةأسسعلىالقائمةالعلمانيةالدولة

مناستفادتالعلمانيةالدولةفإنحالكلوعلى.الناسقلوبإلىوالطمأنينةوالنظام

علىالسيطرةحاولتوالكاثوليكيةالبروتستينيةمنكلأأنوالحق.الكنيسةوحدةانهيار

الكلفينيينأنذلكعلىزد.للأخرىمنهماالواحدةتدميربغيةوذلك،الدولة

شرعيةسلطةأيةيمارسأنزمنيحاكملأييحقلابأنهيقولونمعأكانواواليسوعيين

علىالدينيالتحريضذاكولكن.(قانونهم)أياللهقانونمعمتفقةأعمالهتكنلمما
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كانواالذينالناسمنالقبولالطويلالمدىعلىيلقلم،بالثورةالسماحبللا،الثورة

وهكذا.الدينيللتعصبخاتمبماوضعصادقينولريدون،والطمأنينةالسلامإلىيتوقون

لانتهاجاستعدادآأكثر،الدينيةللحروبالجنوبيالمدانحساربعد،أوروباوجدت

السياسيةالكنائسبطرحهاالأوروبيةالشعوبفانولذلك.السياسةفيجديدسبيل

الحفاظعلىوقادرةقويةعلمانيةملكيةيديعلىالسلامبحلولتأملكانتجانبأ،

وتوفر،البشركرامةعلىتحافظمبادىءممارسةإلىأيضأوتتطفع،والنظامالأمنعلى

يسيران،السيادةذاتوالدولةالدينيالتسامحأننرىوهكذا.للمجتمعالدينيالتسامح

عشر.السابعالقرنعقودأكثرطوالجنبإلىجنبأ

جرتوقد.الدينيالإصلاححركةبدءمعالدينيالتسامححولالجدلبدأ

من3!؟!3(أ+!أاء"3!شأا)+هأكاستليونسابستيانبينالموضوعهذاحولحاميةمناظرة

المناظرةتلكفيكالفنعلىسابستيانيتغفبولم.كالفنجونوبينبازلمدينة

يمكن"هل:سابستيانعلىالتاليالسؤالبازاتيودوروزميلهكالفنطرحوقد.الشهيرة

قولهفيماثلأسابستيانجدلمنطلقكانوقدفيه"؟مشكوكآأمرأبهنؤمنمايكونأن

وذلك،دمهتساويأنيمكنولاإنسانقتلتبزرأنيمكنلااللاهوتيةالنقاطتلكبأن

اللاهوتيةالنقاطتلككانتإذاأنهكالفناجابوقد.العميقللشكمدارمعظمهالأن

لإيماننا.سببكلحينئذوينتفيخدعناقدالمسيحيكونفعندئد،للشك

بالنسبةطبيعيامرهو)والإيمانشدةالمرءإيمانازدادكلماأنهننسىألاوعينا

لرأيه،مخالفرأيكلمعأقلتسامحهيصبح(،والشخصيةالأخلاقذويمنللرجال

يستوجبلاالتسامحكانإذاعمانتساءلوهنا.الفاضحالخطأمعيتسامحلافالمرء

مرتفعبثمنالمرءحدوسيقدرونإإنهم:يقولمونتينكتبولقد؟الشكمنشيئأ

نلحظأنينبغيوهنا.لحدوسهمأمخالقهبسببشواءالإنسانيجعلونحينمالتغاية

نأالحماقةمنيكونفعندئذ،الحدسيتجاوزلاالمرءإيمانكانف!ذا"حدس"،كلمة

حدسمنيخالجهمابأنحقأيعتقدالإنسانكانإذاولكن.بالسيفالناسعلىنعرضه

منفقطقلةأنوالحق.كليأمختلفأالأمريكونفعندئذ،اللهلدنمنحقيقةهو

لاتخاذمستعدينكانوا،عشرالسابعالقرنفيوحتىعشرالسادسالقرنفي،الناس

الدينية.القضايامناللامبالاةموقف

فما.فضيلةكونهمنأكثرضرورةبدءذيبادىءكانالتسامحأنخلافولا

عشر.السابعالقرنطوالهادرشلالبمثابةكان،كموضوعالتسامحعنوئشركتب
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التسامحأنالطريفةالمفارقاتومن.للحياةمطلقةكضرورةالتسامحيعرفكانفقد

بكلالاضطهاديستطعلمالذين،المذهبيينتعضبإلىنجاحهفيالأكبربالفضليدين

لامتعصبينبدورهمأيضآكانواوهؤلاء،مذاهبهمعنالارتدادعلىيرغمهمأنأنواعه

علىيستوليأنالبروتستينيةمذاهبمنمذهبلأيفذرولو.التعضبشديديبل

عندماوهكذا.التسامحعنبعيدهوماكلاقترافعنيتوزعونأتباعهكانلما،السلطة

الضروريمنأصبح،المختلفةالدينيةالمذاهبمنعددمنيتألفالمجتمعأمسى

وتحولمعأ،بالتعايشطوائفهالمختلفلتسمحللدولةنظريةاختراعالمطلقةالضرورة

بعض.معبعضهاالطوائفاقتتالدون

متسامحة،كانتالبروتستنتمنالصغرىالطوائفبأنالقولنستطيعلاونحن

قادرةغيربأنهاومعرفتها،الأتباعمنالمزيدتجنيدفيورغبتهاعددهاقلةلأنوذلك

كانوهكذا.بالتسامحالتبشيرإلىبهايدفعكانذلككل،بالسلطةالاستئثارعلى

نشيرأنبناويجدر.بهمؤمنومبشرالتسامحعنحقيقيمدافعصفوفهابينمنيخرج

بهوأعنيللكلفينيةالمقدامالهولنديذاكوهوألا،كاستيليونورثةمنورلثإلىهنا

القضاءفيكالفنعقيدتيهاجمالذي،لايدنجامعةمنولأولأس!ول()3أرمينيوس)12(

غرفاعتدالآأكثرلاهوتوضمعإلىانتهىثمومن،البشريةالطبيعةفسادوفيوالقدر

وفيبريطانيافيمعروفآلاهوتآعشرالسابعالقرنفيوأصبح،الأرمنينيوسيةباسم

أيضآ.أوروبا

وأصبحتهولندا،فينفوذأوتأئيرللكلفينيةيعدلمماكلا.عاموفي

كما،مذهبمنأكثررحابهافيتضمالتيالدولةبأنهامشهورةالهولنديةالجمهورية

حروبفإنفرنسافيأما.لهمئيلأالأخرىالأوروبيةالدولتشهدلمازدهارعضها

مرسوملكن.الدينيالتسامحعلىالمشددالسياسيالمنهاجأنعشتقد،الهوجونوت

كبرىدولةفيالدينيالتسامحعنتوقفأولكان،م8915عامفيالصادرنانت

كفرنسا.

الدينيالتسامححولالجدلفيهالاقىالتىالدولأكثرهيبريطانياتكونقد

لبريطانيا،ولع(3ول!"أ)5المطهرينثورةوفرتهالذيالمناخبسببوذلك،فائقآتشجيعأ

فيمبحثأولإنويقولون.الثورةتلكسبقتالتيالحاميةللمناقشاتنتيجةوأيضأ

،م1216عامفي3!*هط+(أ*احول)3هلويستوماسالمعمدانيكتبهالدينيالتسامح

نأذلكإلأضف.المبحثذاكقبلصدرتمشئتةلكنهاعديدةبحوثثمةبأنعلمآ

ثورةومع.براونأتباعمعيتسامحأنالبريطانيالبرلمانناشد،مثلآريليوالترالسير
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فيهاأسهموقد،نطاقهاواتسعالتسامححولالمناظراتازدادتالمطهرين

منمشهورةمجموعةئمةوكانت.عنهمالمنشقونوكذلكالأنجليكانيون

.أ"شأ(ااا!ولهد!)"،عتشلنجورثلمطراناسهاأوير"محينلمتسابا9تسمى،نييننجليكالأا

من)وقريبةالمسيحيينوبالإنسانيينبالأرمينوسيةمتأثرةالمجموعةتلكوكانت

الطائفيالأفقضيقعلىالهجماتأشد""المتسامحونشنوقد.(كمبريدجأفلاطونيي

ولمأولآ،كسلوكالمسيحيةعلىيشذدونوكانوا.والدغماتيةالطقوسيةأشكالهبكل

منقليلعددإلىالإيمانيختزلواأنهدفهموكان.المألوفالاهتماماللاهوتيولوا

:قالحينماروحانيتهمعندرايدنالشاعرعئرولقد.""الجوهريةالقواعد

قليلةهيبهانؤمنأنيجبالتيفالأشياء،فارغةخطبعلىيرتكزلاازالإيمان

".وبسيطة

"لو"لكنيسةكأتباعبعدفيماوغرفوا،"بالمتسامحين"غرفواالذينالناسأولئكإن

الأنجليكانية)66(،الكنيسةداخل(الكهنوترجالشأنمنالمقفلة)الكنيسة)ل!هسأ(،

معينةوجوهمنوكانوا،المتعصبةللدغماتيةترياقآبوصفهالعقلعنيتحدئونكانوا

الحماسةتنقصهمتكنلمذلكومع.عشرالثامنالقرنعرفهاالتيللربوبيةإرهاصأ

وجوهرية،قليلةقواعدعلىيتفقواأنالمسيحيينكافةمنيترقبونكانوالأنهم،الدينية

ومحافظينالفرقةمتجنبينالصحيحالدينيمارسونهذهالدينيةالقواعدإلىواستنادأ

يجدأنيستطيعالعقلبأنالعميقالإيمانيؤمنونوكانوا.كلمتهموحدةعلى

المرءيغربلأناليسيرمنفليسسهلأ،يكنلمالتطبيقولكن.الدينيةالجوهريات

تخلوابأنهم"المتسامحينةالبعضاتهمولذلك.الإنجيليقولكما،العصافةمنالقمح

دين،رجليكنلمأنهمنالرغمعلىلوكفجون.المسيحيالدينقواعدمنالكثيرعن

الديناخئزلحتىنهايتهيبلغالقرنكادماوهكذا،بالمتسامحينعميقآتأثرآتأثرأنهغير

وكرز.عاشالمسيحوإن،موجوداللهإن:وهماألا،فقطبقاعدتينالتسليمإلى

مندرجةهكذاعلىيكونونالأنجليكانيينجميعبأنالقولإلىبحاجةولسنا

ناهيك،الكاثوليكمعمتسامحينأبدآيكونوالمأنفسهمفالمتسامحون.التسامح

عاموفي.المطهرينبعضمعالحالكانتوكذلك.المسيحيينغيرإزاءبتعصبهم

والأبرشانيين)القائلينبراونمذهبأتباعأنوستمنسترجمعيةوجدتم1643

يأ،المطهرينمنالرئيسيةالطائفةمنتسامحأأكثركانوا(،أبرشيةكلباستقلال

معاختصمعندماأنه،الشهيرالبرسبتيري،باكسترريتشاردقالولقد.البرسبتيرين

نزاعاتهممعظمأنوجد،الجديد"الأنموذجي"الجيشأفرادمنالمتعصبينالطائفيين
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يجوزلاأنهيرونكانواأنهمأي-يسمونهاكما-الضميرحريةحولتدوركانتالحادة

المدنيالقاضياختصاصأنأي...دينيةقضيةأيةفييحكمأنالمدنيللقاضيبتاتأ

الأمنحفظفيسيماولا،المدنيةالشؤونفيفقطمحصورالمدنيالحاكموكذلك

الزمنيةالسلطةبينالواضحالفصلذاكأنوالحق.الكنيسةحرياتوحمايةوالسلام

اختزالإلىيهدفهناالتسامحيكنولم،المطهرينمدخلكانالروحيةوالسلطة

الأنجليكانيينمنالمتسامحينالمطهروناتهمفقد.الإيمانوفرائضالعقيدةمستلزمات

المدنيةالحكومةوظيفةأنيرونوكانوا.المدنيةالحماسةتوقدإلىيفتقرونبأنهم

دونالحيلولةتتجاوزلاسلطاتهاوأن،والسلامالأمنعلىبالمحافظةفقطمحصورة

والروحالعقلبأسلحةأي،روحيةبوسائلالروحيةالقضايانعالجأنينبغيوأنه،العنف

منعددأتحملبسفينةتكونماأشبههيوليمزروجرزقالكمافالدولة.فقط

إيصالهمعلىينصبأنيجبرثانهااهتمامفإنولذلك.مختلفةأماكنإلىالمسافرين

ولهذا.يقصدوهأنينبغيالذيالمكانلهميقررأنلا،يقصدونحيثإلىسالمين

ممارسةحريةطائفةلكلولنترك،والكنيسةالدولةبينالارتباطنفكأنفعلينا

.الأخرىبالطوائفتضرألاشريطةطقوسها،

وعلا.المجتمععلىفرضأالتسامحفرضعنالطوائفتعدديةأسفرتولقد

فلقد،بحتةمبادىءمننقاشهفيينطلقوكان.المتناظرينبينالعلمانيالرجلصوت

بريطانياأمامفليس،والازدهارالتقدملإنكلتراأردناإذاإنهيقولالإنكليزيالعلمانيكان

فرضإلىيرميمجهودأيبذلعنوالتوقف،القائمالوضعبحقائقالاعترافإلا

والمجتمع.الدولةعلىووحيدواحدمذهب

اضطهادفيطائفةكلاشتطت،الإنكليزيةالأهليةالحربخلالأنهوالحق

ماالتعصبمنوستمنسترجمعيةفيالبرسبتيريون)67(أبدىولقد.الأخرىالطائفة

نإباكسترريتاردقالولقد.الأنجليكانيةالكنيسةأساقفةكبيرول!سا()4لودأبداه

يقبلالذيالأمرمعالتسامحعلىقادرالمرءولكن،فيهومرغوبطيبأمرالتسامح

فيمنهرغبةوذلك،بهبأسلاقدرأالتسامحمنمارسكرومويلعهدولكن.الشامح

الشعبمقرراتباسمالمعروفةالمقرراتوجاءت.السلامدعائموتئبيتالأمنترسيخ

باسمبعدفيماغرفتثمومن،البرلمانإلىالجيشضباطم9164عامفيقدمهاالتي

منلتستثنيالقراراتتلكجاءتأقولإنكلتراإ،فيللتسامحالفغالالأولالمطلب9

الأنجليكانيينأننقررأنتلزمناالحقيقةولكن.أسقفيةحكومةوكلالبابويةالتسامح

كرومويلوفاةبعدولكن.المطهرينقبلمنالمضايقاتأوللاضطهادتعرضوامانادرأ
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منالانتقاميةالأعمالبعضإنكلتراشهدت،إنكلتراعلىملكأالثانيشارلوعودة

"قانونباسمالمعروفانالقانونانأضفىوقد.الملكإعدامعلىصادقتالتيالطوائف

.الانتقامعلىالمشروعية،ح+(،3)"س!!الاختباروقانون3(أ7ح!س!)أولح)4"أميالالخمسة

معأ،اللاهوتوضدالدغماقيالتزمتضدشديدةفعلردةأبدىالعصرمزاجولكن

أيضأ.الدينضدوحتى

نصرهالتسامححققم1688وم1685عاميبينالممتدةالفترةوخلال

الأمر،إنكلتراعلىالكاثوليكيةيفرضأنالثانيجيمسحاولعندماوذلك،النهائي

خطروجهفيواحدآصفأوالوقوفمخالفيهممعالتحالفإلىبالأنجليكانييندفعالذي

قوةاتحادهمفيلتزيدم؟68-اعامئورة،الماجدةالثورةجاءتثمومن.الكاثوليكية

وتماسكأ.

معتسامحألاالمواقفأشدإلىاستندالتسامحأنالطريفةالمفارقاتومن

منجرىقد،والأنجليكانيينالمطهرينبينتفصلهوةأعمقردمولكن،الكاثوليكية

التسامح.منرفيعأمستوىإنكلترابلغتوبذلك،الكاثوليكيةعلىالتحالفذاكخلال

كانالدينيةالحرياتأمامالطريقفإن،م9168عامفيالصادرالقانونمنالرغموعلى

طويلأ.يزاللا

المتناظرونتداولهاالتيالمختلفةالحججبعضنوردأنالطريفمنيكونوقد

الديني.التسامحموضوعحول

ليسفهولذلك،المقدسالكتابيقرهلاأمرالتسامحبأنتقولحجةفثمة

يسندونالأنجليكانيونوالمتسامحونالأنجليكانيالمذهبعلىفالخارجون.مسيحيأ

الكتابإن)ط،!ءلثا!ولأ))اطشه(تشلنجورثقالولقد.المقدسالكتابإلىدينهم

الآنفالقولإلىأضيفوقد.البروتستنتيةدينهووحدهالمقدسوالكاب،المقدس

قواعدبائباعأتباعهافقططالبتإنماالاضطهاد،تمارسلمالبدائيةالكنيسةأنالذكر

تصبحأنقبلالمسيحيةأنإلىهنانشيرأنبنا)ويجدر.المسيحيةقواعدمنبسيطة

وذلك،الداخليةبالانقساماتلهايسمحوضعفيتكنلم،الرسميةالدينيةالمؤسسة

(.مضطهدةأقليةكانوايومذاكالمسيحيينلأن

الحروبخلالمنوعبثيتهالاضطهادبطلانتأكدبأنهتقولثانيةحجةوثمة

جونكتبوقد.معتقداتهمعنالناستحويلفيالقوةتفلحلمحيث،الرهيبةالدينية

يعجزولكنه،والمرائينالمنافقينيوجدأنيستطيعالإكراهإن9:يقولالتسامحفيلوك
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ولكن،ظاهريتطابتيخلقعلىقادرالسيفي!ان.تعديلهأوالمعتقدتغييرعندائمأ

وزن".أولهقيمةلاالتطابقذاكمثل

الحقيقة،إليهتحتاجماكل"إن:قالإذ)26(ملتونأوردهاثالئةحجةثمةوكانت

فعندئذالميدانهذامثلتوفرإذاوأنه،والأهواءللتحئزفيهمكانلاميدانهوإنما

شهادةأنهغير،التباسمنشيئآملتونأوردهفيماأنومع.وتسيطر"الحقيقةستسود

إذافالمرء،أعلاهالواردةالثانيةالحجةعنالأصلطبقنسخةوهوصريحوتأكيدرائعة

جرتإذاهدفهيبلغأنالمعقولبالحواريستطيعفإنه،بالقوةالناسإقناعيستطعلم

تفضيلنالدينيةالحريةبأنيؤمنملتونكانفلقد.الحريةمنجوفيالمحاورة

بل،البعضيخشىكانكما،الفكريةالفوضىإلىولاالخلقيالانحلالإلىبالإنسان

قديسين.الناسجميععندهيصبحمستوىإلىبإنكلتراسترتفعإنها

فيومعرفةعمليةإنهابل،المثاليةمعأبدأتتعامللارابعةحجةهناكوأخيرأ

أنهقائلينأصحابهاويحتج.وخسائرفوائدمنوشؤونهاالدنياعلىتركزفهي،عمليتها

يضربونبهاالمحتجونوكان.الرخاءويعمالتجارةتزدهرحرأالمعتقديكونحيثما

يطردأنالحماقةمنبأنههؤلاءاعتقدفلقد،إليهذهبواماصحةعلىالمثلبهولندا

الأنجليكانينقودعنتختلفلاالكويكرفنقوددينأ،عنهيختلفونلأنهمزبائنهالمرء

وقد.مفيدمواطنأيضأفهوومجتهدأمجدآكانإذاالهرطيقفإنوكذلكصلاحها،في

مماقريبةكانتأنهاإذونفوذ،أثرذاتم0166عامأعقابفيالنظريةتلكأصبحت

فالدين.(الكنيسةشؤونفيالعلياالسلطةللدولةبأن)القائلةالأرسطوسيةبهنادت

الحقيقةلاالاجتماعيةالمنفعةأنحيث،للمجتمعملائمأيكونأنينبغيالعامةبأشكاله

معا.والمقياسالميزانتكونأنيجب.المثالية

للغايةقريبةكانتأنهاغير،الأوقاتأحدفيمرعبةكانتالنظريةتلكأنومع

فيالمنتصر)3!أطسالهويج)68(حزبأعضاءمنالكثيرونتبناهاالتيالنظريةمن

.م1688عامثورةأعقاب

السيادةذاتوالدولةالاسقبدادية

بالحروبناهيك،الداخليةوالنزاعاتفالاقتتال.شعبيآمطلبأالدولةأصبحت

وتؤفنالأمنتوطدقويةدوليماإلىالحاجةبمسيسبأنهميشعرونالناسجعلت،الأهلية

وصيتهفيالوضوحغايةواضحأريشيليوالكاردينالكانوقد.والسلامالحمايةللفرد

يكونوأن،مطلقةبسلطةالملكيتمتعأنهووالأخيرالأولهدفهإنقالإذ،السياسية
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عامبينالواقعةالفترةخلالريشيليوانطلقوهكذا.مملكتهفيالمنازعغيرالسيد

الثوراتويخمدحديد،منبيدومعارضةمعارضكليضربم1642وم1624

الحكومةلآلةووقر.وقويآدائمآجيشأوأنشأالنبلاءفرؤض،العنفبالغةبقسو؟الأهلية

علىيكونأنللملكأرادريشيليوأنوالحق.القوةأسبابجميعوأجهزتهاالمركزية

بعناييماالدولةموظفييختارريشيليوكانولذلك.والنزاهةالعدلحيثمنرفيعمستوى

يحتقركانأنهإذ.والضميراليدوطهارةوالاستقامةالكفاءةفيهميشترطوكان،فائقة

وأنثمأ،والعلومللفنونراعيآنفسهمننضبأنهكما،والأنانيينالفاسدينالموظفين

الجانبمرهوبالملكيكونأنأرادريشيليوولكن.الشهيرةالفرنسيةالأكاديمية

كانوهكذا.الناجحللحاكمبالنسبةميكيافيلليمعادلةمعبذلكمتفقآ،أيضأومحبوبأ

الحاكمأوالنبلاءمنجاءتسواءرحمةأولينأيعرفلاقمعآالمعارضةيقمعريشيليو

وقضى.الضرائبأبهظنيرتحتيرزحونكانواالذينالفلاحينمنأو،البرلماناتأو

نحوهمأبدىبأنهعلمآ،المستقلةالعسكريةالهوجونوتقوةعلىأيضآريشيليو

لاأصبحواأنبعدوذلك،الدينيللتسامحاستعدايىكلالبروتستنت(-)الهوجونوت

الدولة.علىسياسيخطرأييشكلون

للثورةوالمشابهةفرنسا،شهدتهاالتيالضيقةالكاسحةالثورةكانتتلك

مختلفة.وأساليبمساراتائخذتلكنها،ريشيليوثورةعاصرتالتيالإنكليزية

المطلق،الملكيالحكمنحويتجهواأنالبريطانيينستيوراتآلملوكحاولفعندما

شديدةبمعارضةجوبهواماسرعانلذلك،وبراعتهريشيلوحصافةإلىيفتقرونكانوا

ولكن.ستيوراتآلبهزيمةالمعارضةتلكانتهتحيث،الشعبومنالبرلمانمن

هي-إنكلترالا-فرنسابأنيومذاكيعتقدونكانواالأوروبيةالأقطارفيالناسمعظم

خلالفرنساكانت،ومق!مةضعيفةإنكلتراكانتفبينما.الصحيحالطريقتسلكالتي

.حضارةوبناءوالمجدالقوةإلىتنطلقم(1665-)1661عرالرابعلويسعهد

فيإلايتضحلم،الوسطىالقروندستوريةمعتكيفهافيإنكلترانجاحأنوالحق

مندولهميطهرونكانواالذينالأوروبيينمعظملأنوذلك.م1688عامأعقاب

طبقنسخةكأنها،تلكالتطهيريةحملاتهمبدتوآئارها،الوسطىالقرونمخففات

وديكارتريشيليومنكلكانفلقد.والفلسفةالعلومميادينفيالثورةعنالأصل

الوسطىالقرونفوضىعلىقضياوقد،المعقولةوبإرادتهبالعقليؤمنانمصلحين

كلاهمابأننقولأنناغيرمباشر،تأثيرأيإليهمنعزولاهنا)ونحن.ذهنوصفاءببراعة

الاستبداديةبالأحرىأوالمطلقالملكيالنظامأصبحوهكذا.العصر(روحيةفيأسهما
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لمسلطاتعلىللحصوليتطفعونأخذواالملوكأنإذ.الجديدةالحركةهيالملكية

الوسطى.القرونتراثتمثلإنكلترافيالبرلماناتكانتبينما،قبلمنمألوفةتكن

بالنظريةليستالحكمأشكالأفضلهوالملكيالنظامبأنالقائلةالنظريةإن

الوسطىالقرونفيساندهادانتيأنكما.أرسطوبهاقالأنسبقفلقد،الجديدة

المحدودةغيرالمطلقةالملكيةيحئذيكنلمأرسطوولكن.وإخلاصبحماسيما

ئعرفمازمنطويلمنذفنحواقدفالملوك.دستوريةبملكيةيطلبكانبل،السلطات

له.بمرادفوليس،المطلقالحكمالبتةيعنيلاالمصطلحهذالكن"،الإلهي"بالحق

القرونفي-يعنييكنلمذلكفإن،السلطةخؤلهمقداللهبأناعتقدواحينماوهم

ضغلمأليكون40!()ولأبودينجاءوقد.يشاؤونمايفعلواأنباستطاعتهمأن-الوسطى

نظريةاشتراعفيالرائدهذادورذكرناأنلناسبقتوقد.الطريقمعالممنجديدأ

الجمهورية"فيكتب"ستةباسمالمعروفالكتابمؤلففهو،السيادةذاتالدولة

فيكبلرأوكوبيرنكوسمستوىإلىالارتفاعيخؤلهالذيالكتابذاكم(،)1576

يزالانلاوتفكيرأسلوبوذي،مشؤشككاتب،وبودين.السياسيةالثورةنطاق

مفهومنحوطريقهوشق،أرسطوإلىالشديدالنقدوجه،الوسطىبالقرونمتأثرين

القابلةوغيروالدائمةالمطلقةالدولةبسلطةتقولالسياسيةفلسفتهوكانت.للدولةجديد

صلاحياتها.منالحدأوللتقسيم

وأ،الميلذاكعنماحدإلىمسؤولوهو،إنكلترافيملموسأثرلبودينوكان

منشكلأالملكيةفيترىكانتوالتي،تيودورآلعهدأواخرفيالنافذةالنظرية

قانونيحذهالاالملكحقوقأنعلىوتؤكد،اللهمنالممنوحإالطيعي"الحكم

ذاك،ستيوراتآلمنالأولجيمصقاموقد.المؤسساتمنمؤسسةأيةولابشري

"الحرةالملكيةللأنظمةالحقيقي"القانونباسمغرفكتابأبنفسهليضعالأحمقالملك

النتائج.أسوألنظرياتهكانتوقد،المطلقالملكيالحكمنظريةتدعيمبغيةم()8915

يشددكانولكنه،فكرنضوجعنينئملافخأكانالذكرالآنفكتابهأنذلكعلىزد

التيذاتهاالمرعبةالسلطةلهملأن،بالآلهةئدعوابأنالملوكحقعلىوقوةبوضوح

فكرأالملكذاكعنيمتازونلكنهم،آخرينكئابأأنذلكعلىزد.الآلهةبهاتتمتع

1(ولطهدونجونالكبيرالكاتبكانولقد.ذاتهابالمقولةيقولونكانوا،وثقافة

الكراريسمنبسيلجميسالملكسلطاتعندافعوقد.الكئابأولئكأحد)س!ولوله!

)حولن!4)اح!(وبلارمين3(3!ولح)2سواريزلليسوعيينذلكفيمتصذيأ،والمنشورات

.الملوكخلعفيبالحقيقولونكانواالذينالأسكتلانديينوللكلفينيين
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النظاممقولةدعمإلىاتجهالسيادةذاتللدولةالجديدالمفهومأنخلافولا

واحدمكانفيالقائمةالدولةفييوجدأنهعلىأكدتالفكرةوهذه.المطلقالملكي

هايواردجونالسيرقالوقد.الأوامرإصدارفيوالسلطةالحق،للتقسيمقابلالغير

يعئرأنالمفهوممنيكونقدبينما"إنه:مستنتجأم(16)130(،!طهعهكمء+)4

حاكمآبداهةتعنيأنينبغيالسيادةذاتالدولةأنغير،واحدةإرادةعنالكثيرون

الذيالعقل"إن:يقول3!وله"+()!أءعشهجريجتوماسالسيرأيضأوكتب."واحدأ

الحكمأشكالأشدبوصفه،ملكينظامإقامةإلىدائمأيهدف،الإنسانفييحكم

.رسوخآ"

معتقدأبوصفهالملكيبالنظاميعتقدونالأميركيينالطلبةمنغفيرأعددأأنويبدو

منبفآكانالمطلقالملكيالنظامأنعلىللتأكيديضطرنيالذيالأمر،قديمأخرافيأ

لواءهاويحمل،بالعقلمدعومةوكانتعشرالسابعالقرنفيولدتجديدةفكرةعن

الفكرةتلكرافقوقد.والفسلفةالعلومفيالجديدةالمعقوليةتبئوا،وطلائعرؤاد

حققهالذيالرئيسيالانتصارتعتبركانتالتيال!ادةذاتالدولةمقولةاكتشاف

هي،القوللنايجوزقدكماالفكرةوتلك،الحقبةتلكفيالسياسيونالعقلانيون

العامة.للجاذبيةالسياسيالقانون

بأن،عشرالسادسالقرنفيهـانكليز،فرنسيينمنالملكيينبينالاعتقادساد

أفضلالطغيانحتىوأنهتبرير،لأيقابلةغيرثورةهيالملوكأسوأضدحتىثورةكل

مابكلالأهليةللحروبأفعالكردودجاءتالآراءتلكأنشكولا.الفوضىمن

".الدولةفي"الطباخينكثرةإلىيرذونهاالناسكانإذ،مرعبةمآسيمنعنهانجم

يحاولعندمامنتظمةحكومةعلىالحصولنستطيعكيفقائلينيتساءلونوكانوا

فرجلانواحد؟رأيعلىيتفقوالنبأنهمنعلمونحنيحكموا،أنالناسمنالكثيرون

هيفالدولة.الوقتنفسفيواحدةعربةيقودواأنيستطيعونلاأكثرأوثلاثةأو

واحدآرديئآتائدأإنهيقولمأثورقولوثمة،موخدةقيادةلهاتكونأنينبغيكالجيش

جيدين.قائدينمنأفضل

الدولةتغلفأنأيضأوتعلمت،السلطةتفويضفنالجديدةالحكوماتتعلمت

الشعوبطفولةفيولكن،القوميةالإرادةوهوألامقذستجريديبغلافالسيادةذات

.السيادةذاتالإرادةبتجسيدالناسيقومأن،الطبيعيغيربالأمريكنلم

العلماءمعقوليةمعوجوههابعضفيتتطابق،المطلقالحكمنظريةوكانت
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ويوجدون،الوضوحإلىويسعونالارتباكعلىويقضونالأمورئب!طونكانواالذين

.النظاملمبادىءواخضاعهاالطبيعةلتلخيصالدقيقةالصيغ

تكونأنيقصدونيكونوالمالمطلقالحكمعنالمدافعينمعظمأنوالحق

بالسلطةيقولونكانواماكثيرأوهم.قيدأوشرطكلمنمتحررةمطلقةسلطةللملك

يضعواوأن،واسعةسلطاتللملكتكونأنفييرغبونكانوالأنهموذلك،المطلقة

المحرجة،بالأسئلةيواتجهونكانواعندمالكنهم.الأهليةوالاضطراباتللثوراتحذأ

مساندةعقلأالصعبمنأنهخلافولا.أقوالهمعنالشيءبعضيتراجعونكانوا

ولاأوروبا،تاريخمنالحقبةتلكففي.المطلقةالحريةدعمكصعوبةالمطلقةالسلطة

الفوضىلأنوذلكالسلطةعلىدائمأالتشديدكالن،خاصةبصورةفرنساسيما

.الناسأذهانأمامماثلةتزاللاكانتالأهليةوالحروب

منسلسلةعشرالسابعالقرنوفيعشرالسادسالقرنأواخرفيوظهرت

علىجميعهمشددواالذين،وفلمرأزبوسيهوهوبس"باركلي!السياسيينالمفكرين

هي،الفردحقوقلا،السيادةذاتفالدولة.الحريةلمبدأتأكيدهممنأكثرالسلطةمبدأ

وكانوا،معقولةبحججوالدولةالسلطةإسنادحاولواوقد.باهتمامهماشأثرتالتي

وليمالأسكتلنديمثلأولنأخذ.وصفاتهاالسلطةبتعاريفللتسليممضطرينأحيانآ

السادسالقرننهايةقرابةفرنسافيمقيموهوكتبالذي،ول،أ))أسالأء)ححء!باركلي

قابلةغيرالسيادةذاتالدولةهـان،اللهمنمستمذةالسلطة"إن:قالحيثعشر

إلىالحاجةبمسيسهوالمجتمعهـان،الفوضىإلىيؤديتقسيمهاأنإذ،للتقسيم

إلىاستنادأ،البرلمانلاالملكهـان،الملكيالنظاميساندالمقدسالكتابوإن،النظام

".الكنيسةمنمنزلةأرفعهيالدولةهـانوالسيد،الحاكمهومعأوالمنطقالتاريخ

فكرمنمزبج"كبلر"!بذلكوهومعأ،والجديدةالتقليديةالحججباركليوشمتخدم

وبالقانونالمقدسبالكتابيستشهد،جدلهفيوهو.الحديثوالفكرالوسطىالقرون

السلطةناصرواالذينالوسطىالقرونأواخرفيالامبرياليينإلىأيضأمستندأ،الإلهي

سيماولا،الجديدةالمعقولةالحججبعضباركليلدىولكن..الكنيسةعلىالزمنية

إلىالمرتكزةالنفعيةالحجةإلىبالإضافةوذلك،السيادةذاتالدولةبفكرةيعلقفيما

وسواء.العصرذاكفيالدينيةالاضطراباتخلالالنظامإلىبالحاجةالقويالشعور

يطمسأنعليهالصعبمنيجدفإنه،النفعيةأوالدينيةالحججإلىيستندباركليكان

الحق.ذاكأهميةمنللتقليلجهدهيحاوللكنه،الثورةفيالحق

الملكأقدمإذاالعملهوفما،وسيدأحاكمأالملكجعلقداللهكانإذا،إذن
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الذيالأمر"،أسمى"قانونإلىالاستئنافدومآينبغيوهنا؟اللهقوانينمخالفةعلى

كما.العصرذلكفيالملكيللنظامالمناهضونواليسوعيونكالفنأتباعإليهيلجأكان

الحاكمهوالملكبأنوقيل،فقطونفعيةعمليةأسسإلىالمناظرةاستندتإذاأنه

القولإلىالمنطقيالتدرجبنايذهبفعندئذ،المجتمعمصالحموجباتبسببوالسيد

أنهلنايتضحوهكذا.الاجتماعيةللمصالحمنافيآحكمهجاءإذاالملكخلعبوجوب

النظريينبعضذلكحاولكما،العقلحججإلىاستنادآالحريةتدميرالممكنغيرمن

المفكرينأعظمأن،هنانلاحظأنالجدارةغايةالجديرومن.عشرالسابعالقرنفي

وبينالفلسفيةالراديكاليةبينبمزجهمولكنهم،الحريةلتدميرجهدكلبذلواالنظريين

العبقريعلىينطبقالأمروهذا.التناقضإلىانتهواالسياسيالمحافظالمذهب

آخر.سياسيمفكرأيعلىانطباقهقبلهوبستوماسالإنكليزي

د51()3+كاأقالمطهرينثورة

أهليةحربنيرانفيهاواشتعلت،م1164عامبثورةإنكلتراانفجرتعندما

،شارلالملك(عليهتسيطركانتالتيالعسكريةالكتلة)أوالبرلمانوأعدم،لاهبة

وأغرقت،الملكيةللاستبداديةبديلنظاملاختيارالتجاربمنعددأإنكلتراشهدت

بذلالإنكليزيالبرلمانأنخلافولا.السياسيالتنظيرمنبسيولالإنكليزيةالبلاد

الحقلهذافيالمنطرينأبرزمنوكان.الملكيةالسلطةإسقاطلتبريرحثيثةجهودآ

.الجديدةالتخاريجبعضإليهمضيفآللثورةالقديمالتبريرأحياأنهحيثباركرهنري

إذاالملكخلعيجوزوأنه،الملكمنأهمالمملكةبأنالقائلةباركرنظريةأنوالحق

لوتنباخمينجولدقالهمماأبعدإلىتذهبلانظرية،المطلوبالوجهعلىبمهامهيقملم

بمربيمثلآضربعندماوذلك.الوسطىالقرونفي140!ءول!7(إ"ء!؟ولح،ول!ممأ

البرلمانمنليجعلالمقولةتلكتجاوزباركرولكن،الملكوبينبيةمقارنأالخنازير

متطرفين.يبدوأنمنيشمئرونكانواالبرلمانزعماءبأنعلمأ،الرئيسيالسلطةمركز

حزبه.علىمتقدمآالأحيانبعضفيباركروجدتوهكذا

الخاصة،مصالحهاعنتدافعمحافظةثريةطبقةيمثلالإنكليزيالبرلمانوكان

الملكيالحكمضدالإنكليزيةللحكومةالتقليديةالمفاهيمعنأيضآوتدافعكما

وفي،موافقتهادونالطبقةتلكأبناءعلىالضرائبفرضفييرغبكانالذي،المطلق

الدستورأنالإنكليزالبرلمانيونزعموقد.الملكيةبالمحاكمالعاديةالمحاكماستبدال

!!ءول()!،!ءحكارتا)96(الماجنايؤجدالسكسونعصورحتىيعودالذيالقديم

منويحد(والعادةالعرفعلى)المبنيالعاديالقانونفيمتجسدوهوم(،)1215
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كانالجوهرمنالكثيرلكن،تلكحججهممنأعداؤهمسخروقد.الملكيةالسلطة

اتخذالذيهو،بدءذيبادىءالأقلوعلى،البرلمانأنلنايبدووهكذا.أوردوهفيما

المحافظ.الحزبموقف

علىتحتوي-يسموهاأنالناستعؤدكما-)البيوريتانية(المطهرةالثورةوكانت

تسامحإلىؤخهالذيالنقدتزايدمعونموهاالبيوريتانيةنشوءإلىاستند،دينيعنصر

كانتوقد.للكاثوليكيةالمناهضالقانونتطبيقفيوتراخيه،البلاطكثالكةمعشارل

وفقأبهاالاعتقادعلىتعوذناأنناومع.إنكلترافيصاعدةحركةالبيوريتانية

الإلهيةالكليةالقدرةفيلاهوتهسيماولا،الأوروبيكالفنجونلاهوتلمصطلحات

،للسلوكالصرامةالبالغةقواعدهإلىبالإضافة،القديسينواصطفاءوالقدرالقضاءوفي

كلوعلى.إنكليزيةأصولأجزئيأ،ولو،لهاأنعلىيصرونالباحثينبعضأنغير

التأثيرعلىقادرةوكانت،الطائفيةالحدودتجاوزتحركةكانتالبيوريتانيةفإنحال

البروتستينية.الطوائفجميعفيوالفعل

جانبعلىالمذهبذاككانفلقد،البيوريتانيةحدودعلىالناساختلفومهما

القديمةالدينيةالطقوسبقايانقدعندتقفتكنلمطموحاتهأنإذ،الفعاليةمنشديد

نأ،البيوريتانيالمذهبأتباععلىالعسيرمنكانفلقد،العقيدةأوالكنسيوالنظام

الطيبةالملكةقياممنقرننصفعلىيزيدماعقب،المسيحرسالةأنكيفيدركوا

لموهكذا.الناسمنالقلةإلىإلاتصللمإنكلترا،كنيسةقواعدبترسيخح!()53ب!

نأإلا،المسيحبرسالةالعالموتبشيرالكنيسةلإصلاحالمتقدةحماستهمأماميكن

بالحريةمبشرينأووعاظأالبيوريتانيينمعظميكنولم.سياسيتيارإلىتتحؤل

مراسيمالمدنيونالقضاةينفذحيث،الإصلاحيةالكلفينيةالكنيسةبمبادىءبل،الفردية

ويسوطون،التنفيذموضعالجديدةويضعون،القديمةالقراراتويطهرونالكهنة

قسوةالثوريينعتاةمنالتاريخعرفهممنأشدأنهمعلىأولئكبرهنولقد.الخطاة

أبدأنستطيعلاإنناأحدهمقالولقد.واسكتلندهوهولندافرنسامنكلفي،وشراسة

للسياسة.الوحيدالأساسنظرهمفيكانفالورع.الدينترسيخقبلالدولةترسيخ

إنكلتراكنيسةلتطهيرحملةولءصأ()4لاودالأساقفةكبيرومست!ثمارهالملكشنوقد

والفجور،الفسقلعصرالشديدبنقدهم،المذهبذاكأتباعوكان.البيورتانيينمن

دوافعهمهيكانتالأخلاقيةالحوافزلكنمعأ،ودينيةأخلاقيةبحوافزمندفعين

والرقصللمسارحنقدهموخهوابل،اللاهوتيةالقضاياإلىيتطزقوالمفهم.الرئيسية

الكنسية.الاحتفالاتأئهةفيالمبالغةوإلى،الأسبوعيالدينيةالعطلةيوماحتراموعدم
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تحريميريدونالبيورتانيينبأنقائلأيعترضلا؟ه+()؟ح)ح!بلتشتوبيالسيركانوبينما

بقوتهالناساستهوىأنهإذ،انتشارأيزدادالبيورتانيالمذهبكان"،والكعك"الجعة

الكلفينية.الأخلاقيةللمبادىءالمميزتينالصارمةوبجذيتهالأخلاقية

مغلوطة،بمذاهبيدينونالذينالملوكمقاومةعلىالناستحضالكلفينيةكانت

الهوجنوت.أدبياتعلىمطقعينكانواالإنكليزالبيورتانيينأنشكولا.رأيهاحسب

فالصراع.الساعةموضوعيومذاكتكنلمإليهاالدعوةأوالثورةعنالحديثولكن

مهابةولهماعريقةتقاليدتمثلان،سياسيتينمجموعتينبينيدورسياسيأصراعأكان

السيادةبمنطقيستمسك،عقلهبسذاجةهومنوهو،الملككانفبينما.وطيدةشرعية

يتخذالذيوهو،البندقيةدوجوليسملكهوالملكإنيقولكان)إذالملكية

ارتأىإذاالبرلمانيستشيرقدبأنهعلمأ،لشعبهبالنسبةوينفذهاالسياسةويرسمالقرارات

والمنشوراتالكراريسمنشآبيبتحتسيرهفيقدمآيتدزجالبرلمانكانذلك(،

وبضرورة،والملكالسلطةاقتسامفيالبرلمانبحقتقولضبابيةأفكارآتحملالتي

الجريءالمبدأإعلانإلىأخيرأوتنتهي،شخصهوبينالملكمنصببينالتمييز

تكمن،الشورىومجلسالعلياالمحكمةبوصفه،وحدهالبرلمانفيبأنهوالقائل

الشعب.سلطةالعلياالسلطة

بالملكالغامضالقبولأمسى،السيادةذاتالدولةمبدأباكتشافأنوالحق

يكونأنينبغيمنهمافالواحد.مستحيلأيكونيكادأمرأالحكمفيكشريكينوالبرلمان

منيكونأنينبغيفأحدهماحصانأيمتطيانرجلانثقةكانفإذا.السيدالحاكم

التاجعلىيحتربانالقرنووحيدالأسدوجدتوهكذا.هوبسيقولكماالمقدمة

(.البريطانيالملكي)الشعار

منسيلأأنذلكعلىزدفيها،التحكمبالإمكانيعودلاالثوراتتنفجرعندما

المساربالإنكليزيةالثورةأمامشفتأنزمنطويلمنذلهاسبقالجريئةالنظريات

بيندارت،الإنكليزالثوريينبيندارتالتيالمناقشاتأنالطريفومن.والمجاري

بأنالقائلالمحافظالتياروبين،التصويتفيإنسانكلبحقالقائلالديمقراطيالتيار

التياراتصارعن،التيارينبينالصراعأسفروقد.الخاصةالملكيةتقررهالتصويتحق

المنادينحركةخلالمن،الأمامإلىدفعتالبيورتانيةولكن.نظريألاعمليأالمحافظ

الديمقراطي،الفكرحولتمحورتهامةسياسيةمجموعةبأول،)عحا)ع!حط(بالمساواة

لم)07(،المساواةحركةأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.بأكملهأوروباتاريخفيوذلك

)الشخاذين(والمستعطينالخدمتستثنيكانتأنهاإذ،الجميعبينبالمساواةتقولتكن
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عصرهاعلىمتقدمةبجعلهابالاقتراعالأسرةلحقمساندتهابأنعلمأ،الحقذاكمن

الزمن.منقرنينمنبأكثر

ول"ه)(أصا)س!+ول؟اليلبورنجونخطهاالتيوالمنشوراتالكراري!منلناويبدو

حركةكثابمنأمثالهإلىبالإضافةالشيء،بعضواللامسؤولىالأسلوبالساحر

أسا)ول!ا"ولوينوليمو"!ولحا"(ع4س!!ههي!)س!ولأتونوفرأديتشارر9!،ةوالمساا

العصر.ذلكفيوالعلميةالعقليةالتياراتتأثيربوضوحلنايبدوأقول)وللأ*ا!!ثا،

وقد.الميتافيزيقاعنغامضهوبسيانعطافبمثابةكان،للعلومكهاوفأوفرتون

معقولة،أسس!علىمثاليمجتمعبناءإعادةإلىوسعتالتقاليدالمساواةحركةرفضت

للعقلإيقاظهابأننشعرفنحن.السياسةفيطوباويةنكهةذاتيجعلهاالذيالأمر

إلىيتوقونوماالبسطاءالناسأولئكإليهيتطلعمامساندةبغيةجاءإنما،والعلوم

وتعديل،البرلمانفيوتمثيلهم،المتغطرسينالسادةأولئكمعكالمساواة،بلوغه

وتوفير،المجانيوالتعليم(،المدينحب!قانون)كإلغاءالفقراءلمساعدةالقوانين

سلاحأالمعقوليةغدتوقد.الأرضلاحتكارحدووضع،المجانيةالطبيةالرعاية

جديد.منالبدءوفيالماضيرفضفياستخدموهأيديولوجيأ

،الإبداعمنالجانبذاكعلىليست،كراريسهمفيالواردةالنظرياتأنوالحق

المستقبلإلىبعيدآبنظرهاتمتدفهي.الأهميةبالغةاجتماعيةوثائقتمثلذلكمعلكنها

فيسيماولاديمقراطيةحركةلتقئلبعدنضجقديكنلمزمنهابأنعلمأ،وتطوراته

وتهمهمتدمدميومذاككانتالديمقراطيةنسمعذلكمعولكننا،عشرالسابعالقرن

نأ،الفكريالتاريخفيالباحثينإلىبالنسبةالتاريخيةالمفارقاتومن.خافتبصوت

فقط،الإنكليزيةالثورةأعاصيريكنلم،الجهيضالديمقراطيةبتلكأطاحالذيالعامل

يبدأأنديكارتبمستطاعكانفإذا.الحقبةتلكعاشتهاالتيالفكرتياراتوأيضأبل

لا"لماذا:قائلآيتساءل!اوفرنوننسمعنكادفنحن،العقلقواعدإلىاستنادأجديدمن

لقد.!والحكمللمجتمعجديدةأسسوضعفيجديدمنأيضأفنبدأ،بديكارتنقتدي

تلتالتيعامآوالخمسينالمائةطوالأخرىسياسيةطوباوياتالعقلعصرأنجب

.المساواةحركة

المسيح،بعودةوللقائلينالسعيد،الألفيالعصرلمذهبكانذاتهالوقتوفي

غمرتالدينيالإصلاحاختمارفخلال.البيورتانيينالثوارمنالمتطرفينفيأثره

طلابجميعأنشكولا.التطرتمنمتزايدةموجات،ألمانياسيماولا،أوروبا
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بينالاضطراباتإشاعةعلىلرومالوثرمارتنتحديساعدكيفيعلمونالتاريخ

شجبها.بللوثرعليهايوافقلمالتيالاضطراباتتلك،الفلاحين

7(ولنأح،3)3مونسترمدينةكوميونعنانبثقتكيفيذكرونأنهمأيضأشكولا

أولئكأنذلكعلىزد.اليساريالبروتستينيةجناحعننشأتغريبةمتطرفةحركات

ميادينفيويجولونيصولونأيضأانطلقواالسعيد،الألفيبالعهدالمؤمنينالثوريين

ووجدوا،حياتهمفيمرةلأولالمقدسالكتابقرأواالذينفالفقراء.الوسطىالقرون

لأساليبهيموفقأاللهكلمةينشرواأنلهميحقبأنهالقائلةلوثرتعاليمفيالتشجيع

نازعافيهوجدواحيث،المألوفعنبعيدآفهمأالمسيحياللاهوتفهمواقد،الخاصة

يوحنا،رؤياسفرفيأنلهمبداوقد.الأغنياءويناهض!الفقراءمصالحمعيتفقمدهشآ

تبلغطوباويةدولةلقيامواسعآمجالأ،دانيالسفرمنالسابعالإصحاحخاصةوبصورة

ثمةتكونولنالمؤسساتستختفيالسعيدالألفيالعهدفيبأنهوآمنوا.الكمالذروة

سيعودالمسيحأنحيث،متساويينأخوةالجميعوسيصبح،زواجولاخاصةملكية

الفيامة.قيامتسبقعامألفطوالليحكمالأرضإلى

بثيابوتتلفعوتوراتيةإنجيليةببياناتتنبفركانتالبيوريتانيةالثورةأنوالحق

باسمالمعروفةالحركةتصادفناوهنا.والجديدالقديمالعهدينمننسجتوهمية

خلالوذلكالناسمنبارزةمجموعةتمثلكانتوالتي"،الخامسةالملكيةإرجال

القداسة.لواءتحتتنشباجتماعيةبثورةتب!ث!روكانت،الثورةمراحلمنمرحلة

34ءعع!ك!(ونستانلي")11(!جيرارداليساريالثورةجناحمنأيضأويطالعنا

الشيوعية،رؤادمنرائدأالمعاصرينالشيوعيينبعضيعتبرهالذيولأ*،الأاس!ولء"3

تكونأنمنالاقتصاديةالديمقراطيةتمنعالتيالأشابعنمتسائلأيبثركانأنهحيث

يثورواأناللورداتحقمنكانإذا"إنه:قائلآوششرسل،السياسيةللديمقراطيةتتفة

فأعضاء.؟"اللورداتعلىينتفضواأنوالفقراءللفلاحينيحقلافلماذا،الملكعلى

عفالآكانوابلالأرضمنشبرأييملكونيكونوالمالذين"الحفارين"جمعيةجمعيته

المشاعالأرضعلىالاستيلاءفقطحاولوابل،عنيفةبثورةالقياميحاولوالم،زراعيين

ونستانلينظرياتلكن.صغيرةحركةكانتالحركةتلكبأنعلمأ.الزراعيةالقرىفي

عليهيجمعلاالذيالأمر،والاجتماعيالسياسيالفكرفيهامأإسهامآجاءت

أهمية"ونستانلي!لأنخلافولا.أيضأوغيرهمبل،فقطوالشيوعيونالاشتراكيون

"ليلبورن"معالأهميةفييتساوىذلكفيوهو،الحديثةللاشتراكيةكرائدبارزة

.المعروتالديمقراطيةرائد)ء+وله)أصأ(
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ول(ةقم+159+4+ة)5900011وهوبسهارينجتون

مجموعةم0166وم1645عاميبينالواقعةالفترةخلالانكلتراشهدت

الشاعرالكتابأولئكبينمنوكان.الشاسيةوالمنشوراتالكراريسكتابمنضخمة

فيأصدرهكزاسفيوذلكم()9164شارلالملكإعدامعندافعالذيملتونجون

هوبس،توماسبعدالسياسيينالبيوريتانيةالثورةمنطريأعظمولعل.م0165عام

الشهيرالكتابومؤلف""الجمهوريعولء)(33!ا))+ه"!ولقهارنجتونجيمسكان

القرنمفكريمنالكثيرينعنهارينجتونيشذولم.(م)1656)!ول،ححه(أوسيانا

نراهالذيالأمر،بالعلمانيةتفكيرهيتصفأنفييرغبكانأنهحيثمن،عشرالسابع

معبعضهامتوازنةهارينجتونيراهاكمافالأشياء.الوضوحغايةمؤلفاتهفيواضحأ

إلىعجلتهاتدوردولةتخطيطوبالإمكان،القوىبينالموازنةهووالمطلوب،بعض

علىاطلعالذيهارينجتونولكن.السابقينالمبدأبنذينكفقطاتبعناإذاوذلكالأبد،

نأنرىولهذا،القديمللتاريخدارسأمثلهماأيضأكانهوبسوعرفمكيافيلليمؤلفات

التيالمبادىءمعوجوههامعظمفيالتشابهإلىتنتهي،عقلانيأصفمهاالتيالدولةآله

الذينالقدماءالمفكرينأبرزهوولأ"للأاه!()3")24("بوليبيوسة.القدماءالكئابوضعها

الرئيسيواجبأنهارينجتوناعتبروقد.الدولةفيالقوىتوازنضرورةعلىشددوا

الدولةفينظرياتهاأنوجدحيث،القديمةالكلاسيكيةالحكمةاكتشافإعادةهو

علىيشذدحينماأصالةأكثرهارينجتونويتبذى.عميقةوحكمةثاقبفكيرعنصادرة

المؤرخينإلىتعودأيضأالاقتصاديةأفكارهأصولبأنعلمأ،الاقتصاديةالقوةأهمية

المجتمع.فيالسياسيةللشؤونمفتاحهيالخاصةالملكيةبأناعتقدولقد.القدماء

تكونحينمافقطبواجباتهاتقومأنتستطيع،عامةبصورةالدولةأو،فالديمقراطية

للثورةنتيجةبأنهاالإنكليزيةالثورةف!روقد.نطاقأوسععلىموزعةالملكية

الطبقةإلىوإعطائهاللثروةالنبلاءمنوقلةالملكاحتكارأنهتالتيالاقتصادية

الوسطى.

أيضأالمحتوممنكانلذلك،الاقتصاديبالنظامأطاحتقدالثورةكانتولما

اقتصاديمنالتركيبينعلىجذريتبذلطرأوهكذا،السياسيبالنظامالإطاحة

ينطبقلملكنه،مذهلتحليلالذكرالآنفهارينجتونتحليلانوالحق.معأوسياسي

ونحن.ونتائجهاالفرنسيةالثورةعلىينطبقكماوثورتهاإنكلتراعلىالواقعحيثمن

آخرينوفيماركسكارلفيوتحليلههارينجتونآراءتأثيربوضوحنرىأننستطيعهنا

،ذكرتفيمنفقطينحصرلمهارينجتونتأثيرولكن.الاقتصاديةبالحتميةالقائلينمن
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فيهارينجتونلدىوجدواالذينالأميركيينوالفديراليينآدمزجونإلىتجاوزهمبل

الشهيركتابهفياعتبر"هارينجتون"ف.عقائدهممعتمامأيتفقما،للاستعمارمناهضته

المستعمراتأنإذ،عبثآوالاستعمارثقيلآعبئأالمستعمرات)!ول،ص!50(،"أوسيانا"

استقلالها.علىالأمرنهايةفيستحصل

طبقةمنبنفسههوكانفلقد،متطرفأثوريأيكنلمهارينجتونأنجدالولا

نأينبغيأنهرأىوقد.للقوىموازنتهفيمكانآالطبقةلتلكوجدوقد،الأرضملأك

أما.الحكممقاليدعلىالعواميسيطرألايجبولكن،ممثلونالعواملطبقةيكون

للدولة،بالنسبةالأهميةبالغةوستكونالكابحبدورستقومفإنهاالأرستقراطيةالطبقة

والقيامالدولةاموردراسةمنيمكنهاما"الفارغ)الوقتمنأفرادهالدىلأنوذلك

السياسية.بقيادتها

منتكبحقوانيناشتراعبوجوبيعتقدكانهارينجتونفإنذلكمنالرغموعلى

ماإذاالشعبيةالطبقةعنخطرأتقللاالثريةفالطبقة،غنىيزدادوالاكيالأغنياءجماح

تكبحأنتستطيعالتيهيوحدهاإفالقوةقوتها،فيمفرطةسلطةلهاتكونبأنسمحنا

السلطةمنطبقةأوفردأينعطيألايجبالسببولهذا.وتضبطهاالقوةجماحمن

.!ينبغيمماأويمع

النظامفيالمعارضةأسسىعلىالآنفةأقوالهمنيستدلأنهناالمرءويستطيع

منيوفرلأنهوذلك،منطقهيخالفالاستدلالهذامثللكن،المحضالديمقراطي

تخريبومنممتلكاتهامنالعلياالطبقةتجريدمنيمكنهاماالواحدةللطبقةالسلطة

وضححيثالزراعيقانونهإلىالدعوةفياستمرهارينجتونفإنذلكومع.المجتمع

الزراعية.للملكيةأعلىحذأ

جميعبلمنهاواحدقطاعالقوانينيشترعلادولةهارينجتوندولةأنوالحق

بوصفهوهو.العامتينوالإرادةالمصلحةعنتعبيرأتكونأنلهاأرادأنهإذقطاعاتها،

حالكانتكما،ملكبغيرأمورهاتسييرعلىقادرةالدولةأنيرىكان،جمهوريأ

غمرهالعرشإلىالثانيشارلعادوعندما.م1665وم9164عاميبينإنكلترا

إنكلترا.فيفردكلذهنعلىمنطبقةبقيتمؤلفاتهلكن،بضبابهالإهمال

منكغيره-مبهورأوكانالشيء،بعضوطوباويأخياليأكانهارينجتونأنومع

معفإنه،أرادهاالتيللدولةالكمالمستوىتبلغعلميةصيغةبلوغبوهم-عصرهأبناء

ألا،الشائكالموضوعذاكعالجواالذينالسياسيالفكرفيالكئابأهممنيبقىذلك
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هذافيالرجالعظماءمنبعدهجاءفيمنوملموسواضحتأثيرهأنكما.السياسةوهو

أولئكإلىينتمي)،ول!ححه(""أوسياناكتابفمؤلف.مثلأ"مونتيسكيو"!الميدان

فيوالمثمراليانعالفصلذاكفيأنخلافولا.السياسيالفكرفيالخالدينالرؤاد

وليتفؤقجميعأ،المفكرينأولئكعلىليبرزفقطواحدفردجاء،السياسيالتنظير

العظيم.هوبستوماسوهوألا،ووضوحأوغزارةعمقأعليهم

إلىهوبستوماسمنهافزالتيالبيوريتانيةالثورةأنالصدفمحاسنومن

الرياضيةبالأبحاثمسحورأهوبسكانولما.السياسةنحوتفكيرهوخهت،باريس

علميبأسلوبالسياسةمعالجةعلىالعزمعقدلذلك،العقليةديكارتوبفلسفة

لمفهومناوفقأاجتماعيعالمأول-القوللنايجوزكما-هوب!غداوهكذا.محض

قذمم1651عاموفيجميعأ".أبوناهوهوبس"إن:ماركسقالولقد.الحديث

س!"+("الدكتاتوريالنظامذات"الدولةوهوألا،مؤلفاتهأشهرللعالمهوبس

قدهوبسوكان.وسلطةوصورةكقضيةالدولةهذاكتابهفيتناولوقد.حصأ7)ولكاط"!أ

المطلقالحكمفيهساندقصيرأمبحثأ،للثورةالأولالعاموهو،م64-ا0عامفيأصدر

ذاكنماوقد.إنكلترامنفرارهوراءالمسثبكانالذيالأمر،البرلمانحكمضد

أجمعوقد.مشهورآكتابأأصبححتىباريسفيمنفاهسنواتخلالالقصير1المبحث

وضعهالسياسيالفكرفيكتابأعظمكانالكتابذاكأنعلىالمفكرينمنالكثيرون

للحطومواهبهموقتهمكزسواالإنكليزمنبهيستهانلاعددأبأنعلمأ،إنكليزيمفكر

مؤلفه.وقيمةالكتابقيمةمن

قيودآ،أوحدودأجرأتهتعرفلاجريئأمفكرأ،نعلمكما،كانهوبسأنوالحق

صلبفيالإنسانيةالشؤونلإدخالجهودهيكزسأنالميكانيكيةماديتهاستوجبتهوقد

عداماالميكانيكيةللمبادىءالخضوعمنشيءكلاستثناءحاولوقد.الفيزيائيالعلم

نأوعليناأيضآ،كجسمينوالمجتمعالعقلنعتبرأنلناينبغيبأنهوقال.""الأجسام

فيوالاجتماعيةالإنسانيةالظاهراتإدخالمحاولةأنوالحق.لذلكوفقآنعالجهما

ولكن.مقولاتنامختلفعليناتشؤشكما،ابتدائيكخطأالآنلناتبدوالفيزياءإطار

كانالذي،عشرالسابعالقرنفيالسائدالفكرلأسلوببالنسبةطبيعيأكانالأمرذاك

ذروةبلغقدكونهبسبب،ميدانكلفيتطبيقهنستطيعواحدعلميمنهاجبوجوديعتقد

الفيزيائي.العلمميدانفيالنجاح

"ديكارت!!حاول،علميةسياسيةنظريةإيجادعلىالثاقتركيزهفيوهوبس

وجدولقد.نظرياتهباقيعلىمنهائستدلحقيقةشكأ،أونقضأتقبللابحقيقةالبدء
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السلطةإلىالأنانيةالنوازععلىيشذدتحليلأالبشريةالطبيعةتحليلفيالحقيقةتلك

والأساسيتانالواقعيتانالحقيقتاننظرهفيهماالظنوسوءفالأنانية.والحسدوالكبرياء

يعيشونهاأنفسهمالناسوجدالتي"الطبيعة"حالفإنذلكوبحكم،السياسيةالحياةفي

تلكبوضوحنرى،هذايومنافيحتى"إننا:قائلآهوبسويسترسل.حربحالهي

أخلاقية،ولاوحشيةنعلمكماعلاقاتوهي،الدولبينالعلاقاتخلالمنالحال

وكذلك.العنفإلىالدولتعمدلاحينماحتىوذلك،والخداعبالتجسسومطبوعة

الإنسانطبيعةعنطويلأهوبستحدثوقد.مضى"فيماالأفرادبينالحالىكانت

،قوةفوققوةاستجماعفيالضاريةورغبتها،السلطةإلىالدؤوبوسعيها،المذهلة

السلطانإلىالناسجشعهوبسيردولا.الموتسوىالرغبةتلكيطفىءلاوحيث

منالمزيدعلىدائمأالحصولفيرغبتهمإلىبل،السلطةفياللامحدودفهمهمإلى

الأضخم،هوسلطانهايكونالتيالدولتلكإنويقول.لديهمماحمايةبغيةالقوة

الأشد.هيالسلطةإلىنوازعهاتكونالتيتلكهيإنما

الثاقبةفواقعيته،آنفآقالهفيماالحقيقةكبدأصابقدهوبسأنفيهشكلاومما

فيموهومبخياللا،محسوسبواقعويطالعناعلينايهبعليلنسيمكأنهالناتبدو

والسلطةفالأنانية،كلامهفيمبالغةئمةأننقولذلكمعولكن.الإنسانيةالشؤون

انتباهنايوخهأنالخيرلمنوأنه،موجودتانلكنهما،ضمنأيعنيكما،شيءكلليستا

إليهما.

العجبيعترينا،الاجتماعيعقدهتقديمإلىبعدفيماهوبسينتقلوعندما

تكنلمالاجتماعيالعقدففكرة.الواقعيالمفكرذاكذهبأينإلىمدهوشينونتساءل

التاريخيةآثارهانقتفيأننستطيعونحن.القدمفيغارقةفكرةفهي،الجديدةبالفكرة

وعرضها،جيلبعدجيلأالناسأذهانعلىاستولتوقد.مضتقرونإلىعائدين

النصيروكانت،الإنكليزوالبرلمانيونالهوجونوتسيماولا،هوبسقبلالكثيرون

كانفلقدمذهلأ،تحويرآحؤرهاهوبسأنغير.الطبيعيالقانونلمدرسةالوفي

وأالسلطةمقاومةليبزرواالاجتماعيالعقدفكرةمضىفيمايستخدمونالمفكرون

علىبتأكيدهم،الدولةسلعلةمنللحدكوسيلةإليهايعمدونوكانوا،الحكومةمناهضة

الموضوعكانالذيالأمر،الناسعليهاوافقالتيالحدودتتجاوزألايجبالسلطةأن

والذي،م1576عاموالصادرالشهيرالهوجونوتمبحثإليهتطزقالذيالرئيسي

يأمرناالذيهووحدهاللهإن9:أولئكقالفلقد."الطغيانمقاومة"تبريرعنوانيحمل

وبينبينهعقدأئمةهـان،اللهلقوانينخاضعالملكهـان،لهاحدودلاطاعةبطاعته
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ف!ذاولهذا.الصحيحالدينعلىيحافظوأنبالعدليحكمبأنالعقدذاكويقضي،الله

لأنوذلك،موجبةتعودلاللملكالناسطاعةفإن،العقدشروطبتنفيذالملكيقملم

".والشعبالملكبينقائمآعقدأثمة

السيادةذاتالدولةمفهومإلىالاجتماعيالعقدمفهومحؤرهوبسأنغير

حينماالبشرأننتصورأن،الكليةالغرابةالغريبمنأنهعلىلنايبدوولكن.المطلقة

قد،مدنيةأوحكومةأيةلهمتكونأنوقبل،الطبيعةالبدائيةويعيشونمتوحشينكانوا

وهكذا.اجتماعيآعقدأووضعواالبرجوازيينالمحامينمنكمجموعةبوقاراجتمعوا

لاحظالدقيقللنقدالاجتماعيالعقدأخفعفكرةالذيأدا!!(4)ح*ولولهيومديفيدفإن

قبلماإنسانفيالمستحيلتينوالمعقوليةاللوذعيةفقطيفترضلاهوب!أوردهماأن

نأقبلالعقد،هوماتعرفأنفعليك.بالقانونمعرفتهأيضآيفترضبل،التاريخ

يأالعقدتاريخيةيوليلاأنهكانهيومعلىهوبسردأنشكولا.صياغتهمنتتمكن

ينبغيكانمافهذا،الديكارتيالتحليلتمارينممارسةفيمنهمكأكانفهوبس.اهتمام

لكنه،حدثكماتمامآالواقعحيثمنيحدثولمفعلآحدثأو،يحدثأنعقلآ

الطبيعة.منتجاريدتمثلالعلميةفالقوانين،حدثقدمنطقيأ

يرىكما-فالبشر.الاجتماعيالعقدفكرةاستخدمهوب!فإنحالكلوعلى

والوضيعة،والمتوحشةوالبذيئةالمتوحدةحياتهممنالخلاصفيمنهمرغبة-هوبس

الناسيمنعأنعليهبأنقالوا،والحاكمالسيدسلطةالطاغيةيولواأنوقرروااجتمعوا

بينمبرمعقدهوهوبسعندالعقدأنهنانلاحظأنبناويجدر.بعضأبعضهمقتلمن

بينهمفيمايتفقونفالناس.الحاكمالسيدوبينالناسجميعبينوليس،الناسجميع

دولةيوجدونبذلكوهم.العاهلذاكيساومونلالكنهم،بعاهلالقبولعلى

قانونإلىأحكامهئستأنفولا،مقاومتهتجوزلافانيأ""إلهأويخلقون،دكتاتورية

قانونيزالولاكانالوحيدالطبيعةفقانون.لهاوجودلا""الأسمىفالقوانين.أسمى

كالحفاظالأخرىالقوانينعلىهوبساستدلالقانونهذاوفي.الذاتعلىالمحافظة

ولكن،ذلكعليناتوجبالذاتيةمصلخناإنيقولفهوبس.نقضهاوعدمالمواثيقعلى

الأنانية.قانونإلىتعودوالمواثيقالقوانينتلكجميع

للدولة،حرياتهمعنالتخفيعلىبموافقتهمالبشر"إن:فيقولهوبسويسترسل

وينبغي."العاهليصدرهالذيالأمرهوفالقانون،كقوانينأوامرهاتقئلعليهميتوخب

تكمنلهطاعتنافيلأنناالقانوننطيعإننابقولهيقصدهوبسأنإلىهناثيرأن

لنوبذلك،أيضأسيخالفونهالآخرينفإنالقانونخالفتإذافأنت.الخاصةمصلحتنا
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بشرأثمةأنيعنيفهوبس،بوضوحهوبسمذهبيتجفىوهنا.السلامةلكتتوقر

قدمنهمالقلةفقطتكونقدلأسلوبوفقآالمدنيةواجباتهمإلىطريقهميتعقلون

.القانونمنطقهوهذاأنسيجيبكانهوبسأنشكولا.اتبعته

،الحقوقفيومتساويينأفرادآبوصفهممبدئيأالحكومةشكلواقدالناسفإنإذن

الباحثينبعضيقولالسببولهذا.أوتوقراطيحاكمإلىالسلطةإسناداختارواثمومن

والأوتوقراطية.المساواةمنعاديغيرمزيجهيهوبسنظريةإن

يكونقد"فالعاهل"،الاستبداديالملكيالنظاميخترلمهوبسأنوالحق

النظامأنهوبسويرى.واحدةإرادةمنانطلاقأأفعالهاتمارسالناسمنمجموعة

يحافظأنوباستطاعته،موزعةغيرموخدةفإرادته،الحكمأشكالأفضلهوالملكي

واحدشخصيوجدأندائمأينبغي"إنه:بقولهمتذرعآويستطرد.السياسةأسرارعلى

سيتلقفكانهوبسأنشكولا."الديمقراطيةبالدولةئسمىفيماحتىالقراريتخذ

رئيسيحسدالطموحالملك"إن:قالحينماشوبرناردأبداهاالتيالساخرةالملاحظة

تركقدفهوبس،بالضروريليسذلككلولكن."سلطاتهعلىالمتحدةالولايات

مساندةعنالبعدكلبعيدحالكلعلىوهو،العواهلمنمجموعةأماممفتوحآالباب

للملكالمخؤلالإلهيالحقمبدأيرفضكانفهوبس.للملكالمزعوم"الإلهي"الحق

لا،والطبيعيالعلميالعقلمنمبرراتهيستمدأنينبغيالحكمفنظام.وموضوعأشكلآ

الشهيركتابهمنكبيرأجزءأنجدوهكذا،الخرافاتمنأوالطبيعةوراءماهومما

وبتوفيرالدولةشؤونفيالتدخلبعدميطالبهمحيث،الكهنوتعلىللهجوممخقحصأ

يكونأنينبغيفوجودهاوجودمنللكنيسةكانهـاذا.الناسعلىوهرائهمسفاسفهم

وموضوعآ.شكلآالأرسطويةيعنيالذيالأمر،للدولةخاضعأيبقىوأن

بالنظامالقائلونوكذلك،هوبسإلىيرتاحونالإنكليزالملكيونيكنلم

الذيالأمر،الدينيةوالقراراتالتقاليدإلىترتكزكانتجميعأفقضيتهم.البرلماني

فينظريتهفيقذمقدهوبسأنللبعضخئلوقد.باتآرفضأورفضههوبسهاجمه

يدينلافكرومويل،الدكتاتوريكرومويللحكمالمنطقيالأساسالمطلقالحكم

صحةفينشكأنناغير.نعمةمحدثلكنهقويآرجلآكانبل،الوراثةحقإلىبسلطانه

غيرنظرية،الملكيالنظامفيهوبسنظريةفإنحالكلوعلى.إليهأولئكذهبما

قضيةهيفالقضية.الوراثيالملكيالنظاميساندولميطالبلمفهوبس.تمامآتقليدية

أراد،الأهليةالحربفوضىمنشديدرعبانتابهالذي،فهوبس.الحريةضدالسلطة
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فيالمطلقةالسلطةفيضالتهوجدوقدمتمرد،أوثوريأيأماممنفذكليسدأن

أرعبفأرآ"إن:قائلآالنظريةهوبسمحاولاتعلىلوكجونعفقوقد.سيادتها

هوالطغاةأسوأبأنيعتقدكانفهوبس.الأسد"براثنبينبنفسهيلقيوجعلههوبس

الفوضى.إلىحتمآسيفضيالثورةفيحقأيأنمضيفآ،حكومةبلادولةمنأفض!

المحافظالسياسيالمذهبمنعاديغيرمزيجأكانتهوبسنظريةأننرىوهكذا

لقد.فكرهفيالتناقضاتبعضيفسرقدالذيالأمر،العامةالفلسفيةالراديكاليةومن

قد،والورعالتقاليدمنبتجرليدهاولكنه،الدولةسلطانتدعيمإلىهوبسسعى

أضعفها.

ولذلك،هوبسعاهللوجودالوحيدالمبررهيوحدهاالفائدةأنالقولوزبدة

عظمةأنوالحق.فائدتهتنعدمحالماخلعهعلىأيضآقادرالسلطةولأهالذيفالشعب

الذيالصارمالمنطقذاكفيتتبذى"الدكتاتوريالنظامذات"الدولةهوبسكتاب

كتابأنإذ،السياسةطبيعةفياللامعقوليةحالهذهولكن.أبحاثهفييستخدمه

يصلحلاهوبسبأنهارينجتون)ويعتقد.للمنطقمنافاةالافتراضاتبأشدمليءهوبس

(.السياسيةللخبرةافتقارهبسببالسياسةفيكمرشد

التطورمجرىأنيومذاكوجدتهوبسفرضياتفإن،حالكلوعلى

دولةهيفدولته.تساؤلموضعيزلفلملهاالعلممساندةأمايساندها،كانالاجتماعي

القرونلعالملمحهامكانولا.الحقوقفيمتساويينأفرادمنوتتألفسيادةذات

هوالسياسيهوبسإنسانأنكما،متحدةمجموعاتمنيتألفكانالذيالوسطى

وإن.مصالحهمكامنويدركمكانهتمامآويعرف،معقوليتهفيصارمعقلانيإنسان

هوالطبيعةخلالمنمفعولهالساريالإلهيبالقانونيؤمنيعدلمالذيالإنسانذاك

العقلانيهوبسفمذهب.الخاصةقوانينهيشترعالذيالإنسانإنهبل،السلطةجذر

الماضي.لاالمستقبلومذهبيعصرهمذهبيكانا،الذريالفرديومذهبهالبرجوازي

علاجعنيبحثكانعصرهأنتذكرناإذاهذا،فاشستيتهحالكانتأيضآوكذلك

الإنكليز،معظمغضبأثارهوبسولكن.الأيديولوجيةوالانقساماتالأهليةللحروب

الكنيسةعلىتهخمهبسببوالآخر،الحريةعلىهجومهبسببعليهنقمفالبعض

الملكيينلسخطمحطآأيضآوكان.حقهاوالعواطفالتقاليدبخسلأنهوثالث،والدين

علىالردودوجاءت.قوميةرياضيةالشهيركتابهمطاردةوأصبحت.معأوالبرلمانيين

وعلىواحد،بقرنبعدهجاءالذيروسوجاكجانعلىالردودغزارةغزيرةمؤلفه

يقصدهكانماحولدائرآالجدليزاللاهذايومناوحتى.بقرنينبعدهماركسكارل
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الدينية،للتماثيلمحطمالحديئةالقرونمنقرنيلكلكانإذاولكن.ويعنيههوبس

عشر.السابعالقرنلأصنامالمحغدورلنفمهيدعيأنوبجدارةيستطيعفهوبس

لوكوجونالمجيدةالفورة

عودةجاءت،لوكجونوتحفةهوبسرائعةصدوربينالفاصلةالفترةخلال

صعبةظروففيبريطانياإلىالملكيةعادتوقد،البريطانيالعرشإلىالثانيشارل

المسؤولونعمدوقد،لهاحلولآتجدلمالبيوريتانيةالثورةأثارتهاالتيفالقضايا.للغاية

إهمالها.أوتأجيلهاإلىالملكيون

بقيت،العرشوتوارثالبرلمانوحقوقوحدودهاالملكيةالسلطةفقضايا

خاصةتمثلتجديدةمشكلةطرأتثمومن.م1688عامحتىحلولدونجميعها

،م5168عاموالصادراح*س!(دا3ولهأا!)11الاستثناء!ابقانونالمعروفالقانونفيئ

"توريز"الوحزب)3!أ؟س"هويج"ادحزباهما،حزبينإلىإنكلتراق!موالذي

باسمالمعروفةالمؤامرةسيماولاالمزعومة،المؤامراتذلكعلىزد.53+(حأ)3

شديدالإنكليزيالسياسيالمناخأبقىذلككللماه؟!لاول(.)!3!هاوسراي"مؤامرة

فينهائيآيبتأنوقرر،العرشالثانيجيمساعتلىم1685عاموفي.الحرارة

والمذهبالمطلقالملكيالنظاميفرضأنمحاولأفانطلق.عالقةزالتماالتيالقضايا

سرعانولكنه،الأعلىقثلهالفرنسيالملكيالنظاممنمتخذأإنكلترا،علىالكاثوليكي

البلادمنللفراراضطرهالذيالأمر،عليهالثورةلتعلنتقريبأبأكملهاإنكلتراهبتما

"هويجز"ادبحزبيهالبرلمانمنالتاجماريابنتهزوجتسفمبعدما،م1688عامفي

خلالها،واحدةدمنقطةتهرقلمحيث،الماجدةالثورةتلكيمئزماوأن."توريز"واد

ولكن.قصيربزمنبعدهاظهرتالتيالسياسيةلوكجونبنظريةتربطهاعلاقةثمةأن

أولوكان.السياسيةمباحثهفيالعملباشرقدبسنواتالثورةتلكقبلكانلوكجون

أعحطهول(فلمرروبرتالسيرعلىعنيفأردأ"الحكومةفي"مبحثانكتابهمنمبحث

لاستبدادية.االسلطةعنالمتطرفبدفاعهالمشهور3أ)عح،،!ا

ؤضعقد)!"35،+"!!(إباترياركا!بعنوانالمعروفروبرتالسيركتابوكان

.م0168عامحتىيطبعولم،كمخطوطةالبعضتداولهوقد،لوكجونكتابقبل

لمبأسلوب،الاستبداديالملكيللنظامالمبزراتيوجدأنروبرتالسيرحاولوقد

الناسأشدحتىلأنهوذلك.الإنكليزمنالقلةفيإلاهوب!(فيعدا)ماالناسيعهده

البرلمانعلىينكرلمالتوريز،حزبفيالعضوأو،الإنكليزمنالملكيبالنظامتمسكأ
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بأنهيقرلكانأ،وهوبس"بودينبمتأئرآفلمرفالسير.الحكومةفيالمساهمةفيحقه

للحكومةيبقىلنفعندئذتوزيعهاجرىإذالأنه،السيادةذاتالسلطةئوزثجألاينبغي

السلطةإسنادحاولوقد.(مألوفةحجة)وهذهالمجتمعالفوضىوستدمروجود

ولذلك،أسرتهفيالأبدورعنأساسآنشأتالسلطةتلكبأنالقائلةبالحجةالملكية

ولا.آبائهمتجاهالأبناءعلىالمتوخبةالطبيعيةللطاعةنموهي،الملكطاعةف!ن

جميععلىالسلطة9اللهمنحهالذيالأولالإنسان،آدمإلىتعودأصولهاأنخلاف

علىأضفىفلمرروبرتالسيربأنعلمأ،ملكأولهوآدمفإنوبذلك.!المخلوقات

لتلكواعتبارهالاجتماعيالعقدفيبحثهأنوالحق.الفذلكةمنشيئآالأبويةالنظرية

نإأقول،يحدثأنيمكنولايحدثلمالعقدذاكمثلبأنوقوله،أسطورةالنظرية

إقناعأ.أشدكانذاكبحثه

ثمومن،المنطقيفلمرتسلسلفيالضعيفةالحلقاتمنلوكجونسخرولقد

سيماولا،الخاصةنظرياتهعرضإلىالأولمنشهرةالأكثرالثانيمبحثهفيانطلق

لملوكجونأنومع.مباشرةغيربصورة"هوبس!ووفلمرلنظرياتمنهاالمعارضة

إنما،لآرائهعرضهفيلوكبأنيثمعرالقارىءأنغير،مؤلفهفيصراحةهوب!يذكر

ذاكأ!حصأ(،)ول!"،4"الدكتاتوريالنظامذاتالدولة1الشهيرهوبسكتابعلىيرد

لوسن"جورج9!لوكقبلالكئابمنالعديدينلهجومعرضةكانالذيالكتاب

.ول"ه)(4"ء!مم!ع)4ايتشاردوجون))ا!"ول!ع!(برامهولوالمطران،س!!عهحقه(لي!صأ3)وله

مثهورة.رياضةبمثابةكان،الذكرالسالفهوبسكتابعلىفالهجوم

أثارالذيهوبسلتظبرياتدحضهفيأصيلأبتاتآيكنلملوكجونأنوالحق

عنبعيدأكانذاكمبحثهفيلوكأوردهممافالكئير.الناسجميعغضبعمليآ

ريتشاردإنه.أالحكيمهوكر9دالباهظالدينمدينبأنهصراحةاعترففلوك.الأصالة

عهدفيوالطبيعيالالهيللقانونينوالمساندوالمبررالمفكر34!"ءأ"()عس!ك!ههولهوكر

بوفيندورفصموئيلالألمانيللمفكربدينهاعترفوكذلك.إليصاباتالملكة

غايةمشهورأيومذاكوكانلوك""جوندومعاصرسياسيمنطروهذاولءآول!(،3704

مساندينكتبواقدالهويجحزبمنالكراريسكتابمنغفيرأعددأهناكهـان.الشهرة

سيدني")الجرنون!،لوكمنجرأةأشدكتاباتهموكانت،الملكيالطغيانضدالحرية

الاشتراكتهمةلهلفقواأنهمإذ،م6841عامفياستشهدالذي.عس!!)ول(ولهول3أ4ولالأس!

كتابهبسببجاءاستشهادهأنالمرجحومن"(،لاس!ولهول)س!3هوسرايمؤامرةفي

انتهتأنإلىصامتأفبقيلوكصديقناأما."الحكومةفيمباحث9بعنوانالمعروف
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كتابأيكتبلمالكتابأولئكمنأيآأننقزرأنهناعليناوينبغي.النصرإلىالمعركة

الذيلوكجونفكتاب.لوكجونكتابمعومفعوليتهوجلالهبلاغتهفييستوي

أساسيأمرجعآأصبحماسرعان،بلسانهاينطقأنهوبداالماجدةالثورةصدورهصادف

وهكذا.الزمنمنطويلةمدةالحالتلكعلىوبقي،السياسيةالعلومفيكلاسيكيأ

حول!؟(4133!ول)ولهماديسونجيمسأنكيف،صدورهعلىقرنمنأكثربعدنجد

يؤمنانكانا،الشهيرينلأميركييناالسياسيين،3!ولهط+(س!!س!؟33)ولهجيفرسونوتوماس

الحكومة.شؤونفيالفصلكلمةقالقدلوكجونبأن

لتلكسكرتيرأعمل)فلقدالسياسةفيالعمليةالخبرةبعضلوكلجونكانلقد

ممؤضأئمومن،شافتسبرياللورد،الهويجحزبمنوالعظيمةالنبيلةالشخصية

دبلوماسيآوموظفأ،التجاريالاستشاريللمجلسوسكرتيرآ،التجاريةللشؤون

مبحثهفيعنهاعئركما،الأعرضالفلسفيةنظرتهأنذلكعلىزد.(الخاصةللمهمات

كانتأنهاأي،تجريبيةنظرةكانت"،البشريالفهمفي"مبحثبعنوانالمعروفالهام

والأفكارالفطريةالتصوراتإلىارتكازهامنأكثرالحسيةالخبرةإلىمرتكزة

فيوعضوأ،،عحلأهول()حالأه!بويللروبرتتلميذأبوصفهلوكفجون.التجريدية

المفكرينمنأصبحالتجريبيةالمدرسةفيمتفزغغيروعصوأ،الملكيةالجمعية

فإنبعد،فيماسنرىوكما.وهوبسبديكارتشبابهفيتأثربأنهعلمأ،التجريبيين

السياسيةنظريتهأنوالحق.العقلانيةمنبهيستهانلاقدرخالطهاقدالتجريبيةفلسفته

نظرياتوبينبينهانقارنعندمافنحن.خاصةبصورةتجريبيةالواقعحيثمنتبدولا

نظريةإلىوأقرب،عقلانيةتجريديةنظريةأنهانجد،وتوركفيلوبركوهيوممونتسكيو

العديدلامستلوكجوننظريةف!ن،حالكلوعلى.أولئكنظرياتإلىمنهاهوبس

المميزالطابعنعتبرهالذيالأمر،وملتويةوسليمةمحسوسةملامسةالنقاطمختلفمن

الغموضإضفائهفيالمتجليةالعظمىعبقريتهأنذلكإلىأضف.وأسلوبهلوكلفكر

مؤلفاته.جميعفيتطالعناالوضوحكلواضحةفكرةكلعلى

ويعيشونومتساوينأحرارأالبثسرجميعكانالبدء"في:قائلأنظريتهلوكيبدأ

ويتفقهوبسمعلوكيلتقيهناوحتى."...مدنيةحكومةوبدونإ،الطبيعة"حال

منحالأتكنلمتلك!الطبيعة"حال"إن:يقولإذ.يفارقهماسرعانولكن.معه

ضرارعدمإلىليرشدهميكفيماالطبيعيالعقلمنالبشرفلدى،مستمرةحرب

قانونفهناك.الممتلكاتأو،والحريةوالصحةبالحياةسواءوذلك،البعضبعضهم

للناسهـان.العقليةبقواهيتمتعإنسانلكلوواضحبسيطقانونوهو،أخلاقيطبيعي

9م/الحديثالأوروىالفكرتاريخ
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وجدوقد.وممتلكاتهموحرياتهمحياتهمفي،للطبيعةالمفترضةالحالفيطبيعة

إلىافتقارهموكان.إليهمبالنسبةمريحةأوملائمةتكنلملكنهامحتملةحياتهمالناس

جعلقد،الخاصةبالممتلكاتالمتعلقةالقضايافييحكم،الجميعلدىمقبولحكم

بأنيعتقدكانلوكأنويبدو.بالأخطارأدائمأومحاطآتمامأآمننغيربالملكيةتمتعهم

فقطالمنازعاتبينهمتنشبقدبل،والسرقةالقتلعلىيقدموالنحكومةبدونالب!ثمر

لتسويتها.الوسيلةيإيجاديضطرهمالذيالأمر،الملكياتعلى

حكومة،لهمتكونبأنملزمينغيرالناسكانلما!ولكن:قائلألوكويضيف

التنازلعلىمرغمينغيرفهمولذلك،معهاصفقةيعقدواأنباستطاعتهملذلك

فهذامطلقةاستبداديةبسلطةيتمتعطاغيةينصبواأنأما.حقوقهمجميععنللحكومة

حمايةبغيةذلكفعلواإنما،حكومةبتشكيلقامواعندمافهم.للعقلومنافيشاذأمر

هدمتقدتكونفعندئذ،الحقوقتلكاغتصابعلىالحكومةأقدمتإذاأما،حقوقهم

عندمافأنا.ببلوغهتعهدتالذيهدفهاعنوانحرفت،إليهاستندتالذيالأساس

أفضلبحرياتالتمتعبغيةوذلك،حرياتيبعضعنفقطأتخلى،المجتمعإلىأنضم

فإنولهذا.واختياريبرضائيفقطحرياتيمنالبعضذاكعنأتنازلوأنا.تلكمن

هوالسلطاتتلكحدودأحدوإن،محدودةسلطاتعنفقطللحكومةيتخلونالب!ثمر

وهكذا.موافقتهبدونفردأيملكيةمنجزءأيتنتزعأنتستطيعلاالعلياالسلطةأن

لتلكينبغيفإنه،للحكومةالدستوراشتراعأوالاتفاقبإقرارالأكثريةتقومحالماف!نه

حكومةأوموظفأيتجاوزإذاأما.دستوريآالمحدودةسلطاتهاتتجاوزألاالحكومة

وأبطريقةللناسالطبيعيةالحقوقبخرقوقام،مشروعغيرسلوكأوسلك،القانون

وهنا،حاكمآ"أوقاضيأيعود"لافعندئذ،الحائطبعرضالدستوروضرب،بأخرى

."مقاومتهالناسعلىيتوخب

قانونيةبصورةانتخابهيجرلمالذيالمشترعقام)وإذا:تائلألوكويسترسل

حلينبغيفعندئذ،بواجباتهابالقيامالتنفيذيةالسلطةفشلتهـاذا،القوانينباشتراع

قوانينعلىالموافقةتستطيعلاالحكومةان.الشعبإلىالسلطةهـاعادةالحكومة

نأأبدألهايجوزلاوأنهكما،الشعبموافقةدونالضرائبوتجبيالأفراد،تستهدف

الصادرالشهيرالحقوقإعلانجاءوقد.أالشعبموافقةدونهيئةأيةإلىبالسلطةتعهد

الذكر.السالفةالأمورجميعليقرقانونأوفرضهالبرلمانأصدرهوالذي،م9168عام

ما.حدإلىأيضآالبرلمانويناهضللحقوققانونأيضعبالذاتلوكجونأنويبدو

إلىأيضأيشيرأنهغيرالعلياأ"السلطةهيالتشريعيةالسلطةبأنيقوللوكجونأنومع
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يجوزلاأيضأأمورفثمة.الأساسيالأخلاققانونأماممسؤولالنوابمجلسأن

الدستوربأن)علمآ.حفهالشعبعلىينبغيفإنهبهاقامماهـاذايفعلها،أنللبرلمان

(.الخصوصبهذالوكتعاليميئبعلمالإنكليزي

منبكثيرأقلهيالثورةأخطار"إن:المعهودةببلاغتهفيقوللوكويستطرد

لتحملاستعدادأأكثروهم،تافهةولأموربسهولةيثورونلافالناس.الطغيانأخطار

،الطغيانمقاومةيخشواألاعليهمأنللحكامقلناإذاونحن.الثورةتحفلمنالمظالم

دروقد".الشرورمنابمزيدممارسةإلىلهمدعوةبمثابةالقولطذاكمثليكونفعندئذ

يقولحيث"توري"،ادحزبتبثاهمااللذينالكلاسيكيينالمبدأينرافضآلوكجون

منأسوأالفوضىبأنالثانيويقول،الفوضىيعادلالثورةفيالحقبأنالأول

.للأولرفضهعلىخاصةبصورةشذدلوكبأنعلمأ،الطغيان

منأنهنرىولكننا.لوكلجونبالفضلتدينالحريةأنلنايبدووهكذا

العقدأيضآيتضمنه)الذيالابتدائيالعقدأنيرىلوكأنإلىالإشارةالضروري

تشكلقدالمجتمعأنوحيث.فردكليبلمنعليهالموافقةيستوجب(،الاجتماعي

علىوافقواقدأيضآيكونونفبذلك،واحدةجماعةإلىالانتماءعلىأعضاؤهووافق

عهودفيمرةذاتإقرارهجرىقدالاجتماعيالعقدذاكولكن.الأكثريةإرادةطاعة

حالةفيأما.البلادلقوانينبقبولناوذلك،فقطعليهضمنآنوافقاليومونحن.غابرة

.أخرىبلادإلىالهجرةسوىأمامنايعودفلا،القوانينلتلكخضوعناعدم

جرى،معينةحكومةتشكلتبموجبهالذي(اتفاقمننوع)أوالثانيالعقدولكن

معين،دستوراشتراععلىالناخبينأكثريةوافقتفلقد،مرةذاتأيضأإقرارهيبدوكما

السلطةتقومأو،القانونبتجاوزالعاهليقملمماالمفعولنافذالدستوريبقىحيث

الرغمعلىفإنهوعندئذ.ثوريأوضعأي!ث!كلالذيالأمر،الحكومةبإسقاطالثريعية

ولكن،استبداديآشكلأيكونأنيمكنلاالثوريالوضعذاكفيالحكومةشكلأنمن

الديمقراطي.بالشكلليستأكيدأ

بريطانيابهأخذتالذيالأرستقراطيبالنظامالإعجابباديكانلوكأنوالحق

وهؤلاء،الأرضملأكأيديفيالسلطةزمامكانحيث.المجيدةالثورةأعقابفي

لاونحن.البرلمانفيفعلأالممثلينكانواوحدهموهمالعدد،ضئيلةمجموعةكانوا

ولكن.البرلمانب!صلاحمطالبأيكتبوآخرحينبينكانلوكأنننكرأننستطيع

المألوفة،الانتخابيةالديمقراطيةنحوتتجهتكنلملوكرغبةأنالوضوحكلالواضح

مجالأيالعاديةالظروففيتتركلوكنظريةأننرىأنعليناالسهلمنليسوأنهكما
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كانلوكأنعلىالانطباعلدينايتشكلوهكذا.الحاكمةالطبقةعلىالشعبلسيطرة

برلمانيةدكتاتوريةعنأسفرتوالتي،م1688عاملثورةالمبزراتبتقديمفقطقانعأ

والعطفالتعاطفذاكلوكلدىليسأنهذلكعلىزد.الأوليفاركيةالطبقةمارستها

نأبللا."هويج9ادحزبخارجأخرىعناصرأيةعلىأو،"الكادحين"الفقراءعلى

مداخيل"لوك"وكانتبأنه)علمآللرقيقالجزئيتبريرهوهوألا،دهشتنايستثيرمالديه

يقدملمبأنهمتهملوككانولذلك(.الغربيةالهندفيالسكرقصبمزارعمنمالية

لنفسهزعمالتيالقضاياتلكعنالقليلالقليلسوى،الرائعةبلاغتهإلىبالإضافة،إلينا

لاإنهيقولعندما،الكثيرلوكيعنيفهل.الدولةإزاءالفرديةالحريةكقضية،حقها

لوكيحذدلاحينماوذلكالشعبموافقةبدونالخاصةالملكيةتصادرأنللدولةيجوز

فيالحكومةحقعلىأوالدخلضريبةعلىسيوافقلوككان)وهل؟المصادرةشروط

وهل؟(.الحربزمنفيالملكيةمنالغرباءتجربةأو،الشخصيةالملكيةمصادرة

الحرية،عنالدفاعفيالمشروعالحقبين،عامةقواعدأيةإلىاستنادأالتمييزبالإمكان

الولاياتسكانعلىالمستحيلمنكانلقد؟السلطةعلىالمبزرةغيرالثورةوبين

مبادىءعلىاليمينأقسمواوالذين،م186و.م0183عامبين،الأميركيةالمتحدة

السابقة.النقطةعلىيوافقواأنلوك

تكونأنأبدألهايمكنلاالسياسةبأنالقولإلىنهدفأوردناهمانورداذإننا

أنناعلمأ.وملزمةقليلةعامةقوانينلهانوجدأننستطيعلاهـانناوكاملأ،صارمأعلمأ

عندفاعآالرائعةكتاباتهفيفضلهمنالتقليلأو،لوكمكانةمنالحطبتاتأنريدلابهذا

وعلينا.الكتاباتتلكمثلإلىتكونماأحوجفيهالحريةكانتزمنفيوذلك،الحرية

،الثورةعنالناشئةالشرورعنكتبقدالكثيرالكثير"إن:قالحينمالوكننسىألا

إلىوالدائمالحثيثسعيهموعنغطرستهموعنالأشرارالحكامعنكتبماولكن

إ.القليلمنأقلكان،تعسفيةسلطاتممارسة

منالأثرياءأولئكحريةكانتلوكعنهادافعالتيالحريةإننقولذلكومع

أنناغيرالعليا(،البرجوازيةللطبقةبالتبئيابنأ،الأقلكان)فلوكطبقتهأبناءمنالإنكليز

مظالمبهتنزلفردأيعلىللتطبيققابلةالحريةفينظريتهبأنأيضأالقولإلىنعود

السلطة.

تفكيرهوعمقلوكإسلوبإشراقلهاالحكومةفيالمباحثمنقليلآأنوالحق

السياسي.للتنويرالمناسبالمدخلالحكومةفيمباحثهنعتبرفنحنولهذا.ومعقوليته

الكاتبيعتبركان""لوكف.بالاهتمامجديرونآخرونسياسيونمفكرونوهناك
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لشيشيرونونذآالسياسيالفكرفيكاتبكأفضلبوفندورفصموئيلالألماني

منمؤلفينحذدوقد.(والرسائل)الأناجيلالجديدبالعهدكتاباتهويقارن،وأرسطو

المفكرذهنناإلىيتبادروهنا.السياسيةالعلومفيأساسيينكمرجعينالخمسةمؤلفاته

الدوليالقانونإيجادشرفعليهيضفونالذيك!(،)ثاولأ،35غروتيوسالهولندي

وكانت.الطبيعيبالقانونالمؤمنينأبرزمنغروتيوسكانولقد.الحديثبمفهومه

وجودهوبسمعالتناقضيفترضكانأنهحيثأرسطو،تربةفيتضربتفكيرهجذور

ولكن.مصطنعأأمرآوليسطبيعيأأمرأالحكومةقياممنتجعل،اجتماعيةغريزة

الثلاثينحربففظائع.واقعكأمرالسيادةذاتالدولةنظريةعلىكليآوافقغروتيوس

"بينوالاتفاقللتعاونالأسسوضعإلىفقطيسعىجعلته،الرهيبةومجازرهاعامأ

واضطرابالباروكيةفكرةلفوضىليرثيعشرالثامنالقرنجاءوقد."الطغاةالوحوش

واسعةمعرفةعنينم،ولهشه(4اا)ح!ا(كوندلاك)18قالكماكانحيث،تفكيرهانتظام

بينها.رابطلكلوفاقدةمتماسكةغيرنظرياتهلكن،الكتبمناكتسبها

وهوبسبوديننظرياتبينيجمعأنحاولعالمآفكانبوفندورفأما

الأجيالنظرفيولكنه.الدولةفلسفةوهيألا،متماسكةعلميةفلسفةفيوغروتيوس

ولقد.لوكمرتبةعنوبعيدأ،فكرأصالةمعاصرينمنالآخريندونكان،القادمة

جاءولربما،الطبيعيالقانونبنظريةالأخذإلىشديدأميلأالألمانالمفكرونأبدى

بالدولةتكنلمالألمانيةفالامبراطورية،السياسيألمانيالتركيبنتيجةالمذكورالميل

حجمأ.أصغرعديدةسياسيةوحداتيضماتحادمننوعآكانتبل،السيادةذات

عالجفسبينوزا.وهوبسسبينوزاضدالطبيعيالقانونعنيدافعلايبنتزوجدتوهكذا

نأإلا"،"هوبس!واقعيأفيلسوفأكونهمنبالرغمفهو،هاومعالجةالسياسيةالنظرية

كماالحريةوئقرمالسلطةيمخدلمسبينوزاأنغير.ذلكاستوجبتهالأحديةفيفلسفته

يعتقدكانأنهومع.الحريةمنجؤفيالعقليالبحثقيمةعنتحدثبل،لوكفعل

إلىالناسحاجةإنكارإلىبهيفضلمذاكاعتقادهأنغير،الأشياءجميعبضرورة

الحرية.

تقييدأبدأيجوزفلاولذلك،النظاممنجزءهيوعقولنامعقولكونهوفالكون

الدينيالتسامحكانولقد.معقولآتفكيرأبالتفكيرالفعليقومعندماقيدبأيالفعل

.سبينوزانظريةأركانمنأساسيينركنينوالديمقراطية

الثورةإلىشكدونيعودذلكفيوالسببنفوذأ،أوسعكانلوكجونلكن

منإنكلتراخرجتفلقد،عشرالثامنالقرنفيالنجاحإلىإنكلتراقادتالتيالمجيدة
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،ناهولهول(4)حظالمنليثيالملكيالنظامعلىوتقذمت،ظافرةإسبانيامعالطويلةحربها

بداوقد.عشرالثامنالقرنخلالوقوةثراءوازدادت،عشرالرابعلويسالملكنظام

فيالسلطةتلكإلىحاجةثمةتكنفلم.ازدهارهاوراءالسركانتالمنتظمةالحريةأن

العائددستورهاتكييففيبريطانيانجحتفلقد،وآمنقويشعبتكوينبغيةإنكلترا

العامةالحرياتويؤفن،الحديثةالدولةمفاهيممعيتفقتكثفآالوسطىالقرونإلى

عصورنافيالسياسيةالمنجزاتأعظميعتبرالذيالأمر،جديدةكفاءةويوفرالقديمة

الحديثة.

ديمقراطيةوممارسةإيجادفيالنجاحإن،نقولالسطورهذهاليومنخطإذونحن

الحكموأنظمةإنكتراصادفكما،وكبيرةحديثةدولةأيةيصادفلم،برلمانية

النجاحذاكتحقيقفيأسهموقد.البريطانيالبرلمانيالنظامعناشتقتالتيالأخرى

السياسيالفكرعمالقةوكذلكالبيورتانيةالثورةعصرفيالكراريسكئابجميعالرائع

".ولوكوهوبس!هارينجتون!
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نيايةفيالتنويرمححوإل!ا!نتتهالىمرحلة

!شرالسابمالتهر،

محشر!الرابعلوي!عصر!

الملكيةمحودة!والنقدالأرثوذكية

الفهمفيلوكمبحث!انكلتراإلى

لاببننز.!البثري
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.آخر(عصرجديدمنيبدأوأن،عصرينصرمانلحسناانه

(درايدن)جون

ذاكرفضفيتكمنلاالتنويرعصرفيالفكريةالقوىأشذأان

فيهاتبذىالتيالجديدةالصورةفيتكمنبل،للأيمانالعصر

.(الدينتج!دهالذيالجديدالشكلوفي،الايمان

كاسيرر("آرنست

عمثرالرابعلويسعصر

الثورةكانتبينماالمانيا،تدفرم(1648-م)1618عامآالثلاثينحربكادت

الرئيسيالمركزإسبانياأما.إنكلتراتجتاح،المرحلةتلكخلال،الأهليةوالحرب

مندولةمعهاأمست،وقنوطانحلالمنحالفييومذاككانتفإنها،المضادةللثورة

إيطالياحالأنذلكإلىأضف.الأوروبيةالقوىتتصذركانتأنبعد،الثانيةالدرجة

موزعةالتاريخيةالحقبةتلكفيكانتإيطالياأنإذ،ألمانياحالعنتختلفتكنلم

عرفتهاالتيالأمجادوخبتالتجاريازدهارهافذوى،الصغيرةالدولمنالعديدإلى

عشرالرابعلويستبؤأبينماوهكذا.المحتضرالوهجكأنهافامستالتوير،عصرفي

أوروبافيلفرنسامنافسثمةليسمغتبطأأنباستطاعتهكانم()1661أجدادهعرش

بارعأممثلأعشرالرابعلويسفيوجدت،قويةدولةفيالموخدةففرنسا.قاطبة

علىتسيطرالجبارةلويسدولةآلةانطلقتإذ.العظيمالملكبدورالقيامعلىوقديرأ

حتى،الممتازبمركزهاالاعترافعلىوتصزفرنسا،رقعةمنوتوشع،سياسيأأوروبا

جماحمنليكبح،الأخرىالأوروبيةالدولبينلهسابقةلاالذي،التحالفذلكقام

.م1713وم9168عامبيندارعالميصراعفيوملكهافرنسا
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منبينابيع،ذاتهاالتاريخيةالحقبةخلالفرنسا،تتفجرأنالسعيدالقدرويشاء

إلىبناظريهعادعندمافولتير)12(وصفهالذيالأمر،والفنوالعلوموالفلسفةالأدب

والعظيم.الماجدالعصربأنهالماضي

تزاللامسرحياتهماإنحيثوموليير)17(،)7(راسينعصر،العصرذاككانلقد

شكسبيرمسرحياتحالهيكما،للفرنسيينبالنسبةكلاسيكيةهذايومناحتى

إلىبالنسبةوشللر)2()3(غوتيهمسرحياتوكذلك،الإنكليزنظرفيوجونسون

الفرنسيةاللغةازدهارعصركانعشرالرابعلويسعصرإن،القولوزبدة.الألمان

الإنكليزيةاللغةتكشفتحينما،الأليصاباتيبالعصرتمامأشبيهوهو،المترفوثرائها

الإنكليزية.الآدابعنتعبيركأداةإمكاناتهاعنفجأة

النظامفترشخ،العصرذاكفيالآدابعنوانكانتالكلاسيكيةأنخلافولا

المضطربالباروكيالعصرحؤلذلككل،الأمنوتوطدالاستقراروشيوعالسياسي

الكثيرالاستبداديللنظامأنلناويبدو.كابوسآيكونيكادمزعجحلمإلىوالمشؤش

والوحدةوالسلطانالنظامعلىمتفقانفهما،الكلاسيكيالمذهبمعالشبهأوجهمن

حقبةخلالمعأوامتزجاالتقياأنهمافيهشكلاومما.أسلوبوقواعدسلوككمبادىء

الرابع،لويسعهدقبلبدأالكلاسيكيالمذهبنشوءأنوالحق.العظمىالملكية

الإنسانذاكأالرئيسي)أنبيهوكان.ريشيليوالكاردينالحكمسنواتفيوذلك

الفوضىعلىالنظامفرضالذي)مح!عء"اءول(،مالرب)8(الحجمالضئيلالمتفذلك

قواعدلهاواشترعتطهير،لحملةاللغةفأخضع.الآدابميدانفيسائدةكانتالتي

السر.كلماتبللاالشعارات)هارموني(والتناغموالنظامالوحدةوأصبحت،الصحة

ام636عامفيالحقبةتلكبدأتوقد.للقواعد"9بالخضوعوالشعرالدرامامنوطلب

ضد!السيدأالمسرحيةمأساتهعنللدفاعصه(أح-5ا)ءا)25(كورناياضطرعندما

المحدودةالزمانووحدةالمكانوحدة،الأرسطويتينالوحدتينتجاهلتبأنهاالاتهام

جاءالذيراسينأما.الكلاسيكيةبالقواعدكورنيلالتزمالحينذاكومنذ.واحدبيوم

حيث،الكلاسيكيالمذهببقواعدبالتزامهالمجدمنالذروةبلغفإنه،أعقابهفي

علىكحارسالفرنسيةاكاديميةريشيليوأنشأثمومن.الفرنسيةالآدابلبنيأصبح

فتابععشرالرابعلويسأما.المحترمةالأدبيةالعظمةيكافيءوكوصيالمجتمعآداب

جعلها)حيث.فرنساأمجادتوطيدفيواستخدمها،والفنونالآدابتشجيعسياسة

(.ثقافيةدبلوماسيةمننوعأ

الشصىملكإن؟الفنونويتذؤقالآدابحقآيفهمعشرالرابعلويسكانفهل
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غيروعقلبذوقيتمتعكانفلقدتمامآ،استثنائيآرجلأكانع!ثمر(الرابعالويس

العونيدمذوقدوموليير"أه!()ول،ص!اوبوالو)21(اراسينووراعيأصديقآوكان،عاديين

العظمى،فرسايقصرمبانيتشييدإمكانياتووفر،أوبراهفياولسأ(الاالالي"ل

ربغأبوابعلىفرنساوكانت.وغيرهاالتماثيلمنومنحوتاتهحدائقهإلىبالإضافة

بدور،طاغيةمهابةمنلهبماعشرالرابعلويسقاموقد.وزهورهازدهارهفيرائع

ملكأخطاءتكنفمهماولهذا.الربيعذلكلتياراتوالموخهالمشرفدوريتجاوز

منللكثيرينالمنصشبللاالرائعالنقيضذاكسيبقىفإنهعشر(،الرابعالويسالشمس

يعرفكانلقد.جماليمفهومكلفيوأميينجهلةكانواالذين،القويةالدولرؤساء

نإقيلإذاأما.مسؤولياتهمنالأولوياتمرتبةفييضعهاوكان،وفنونهعصرهآداب

ساسةبينمنالأولىبالجائزةجديرذلكمعف!نه،كلاسيكيتهفيصارمآكانذوقه

الإيطالية.النهضةعصرمنالجانببهذايتعلقفيماسيماولا،التاريخ

الناقدبرهن،القرنمنالأخيرالثلثفيأي،عشرالرابعلويسعهدوفي

نأعلى،والمهندسينالرشامينمنوالعديدمولييرالكبيروالمسرحيبوالوالعظيم

وخطوالمهابةوالدعابةالذكاءوبينوالذوقالحصافةبينالجمععلىقادرةالكلاسيكية

.لاتجاها

الملكيللنظامالشهيرالشارح330!(،)،ءول)22(بوسيهالمطرانأرثوذكسيةوجاءت

،الأخرىالصفاتجميعإلىبالإضافة،يتمتعملكيرأسهبلاطمعمتفقة،الاستبدادي

لمساتالقصرفيأنهلون.فرسايبناءتمولقد.السليموالحقوالاعتدالبالمهابة

وقاعةالعملاقكالسفموبمظاهرهبحجمهيغرقناأنيحاولإنهحيثمنوذلكباروكية

الكلاسيكي.للأسلوبوفقأمفعوليتهفيمتزفتمخططمخططهولكن.المرايا

رسوماتمعتمامأتنسجمولءول()4،ء5مانسارتومبانيولمحأ()ء،54لانوترفحدائق

.(21)
تجشدإنها،المدروسةوبمعقوليتهاالبالغةببساطتهاالزيتيةوله!(33)ولابوسالى

والعظمة.المهابةمع()هارمونيللتناغم

هناكوأن،الفنعلميعطيناالعقلأنيرىوكانالف!نونأ"نيوتنبمثابةبوالوكان

مباديءالشهيرةارسطووحداتإلىضافوقد.الأسلوبفيمذهبلكلمعينةقواعد

وهكذا.والموضوعيةوالاحتشاموالتنظيمالصفاءنحوتتجهجميعهاوكانت،أخرى

وكان.ممئزبطابعوتطبعهاالفنونإلىتتسزبالرياضيةالمرحلةاهتماماتوجدت

المتناسقوغيرالشاذويرون،هندسيجمالبأنهالطبيعيالجماليفسرونمرارآالناس

الكويشكتجديد،كلعامةبصورةيرفضالجماليالموقفهذاوكان.كريهأبشعآ
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جميع،طويلزمنمنذأوجدواقدالعصر،ذلكزعمكمافالناس.البدعفيالعميق

1(ول"هإفيلينجوناعتقدوقد.بهاالتقيدالفنونلجميعينبغيالتيالأساسيةالمبادىء

وإغريقيةيونانيةمنالقديمةالمعماريةالهندسةفيبأنالمعروفالكلاسيكيص!7)وللأاح

تلكأفسدواالبرابرةالغوطولكن.والعيبالخطأفوقالمترفعالعمارةفنيتطفبهماكل

يستطيعماكلكانهذا.والسوداويوالمظلموالثقيلالمكتظالرهبانيبركامهمالحقيقة

باعثيخلالومن.الرائعةالغوطيةالكاتدراثيةمبنىفييراهأنالكلاسيكيالذوق

أواخرفيعاشمهندس)وهذا،مثلأا!!(!4،1أ)5!بلاديو!والكلاسيكيةالأمجاد

الدربإلىالناسعاد(كلاسيكيتهفيالقصوىالحدودأسلوبهبلغالنهضةعصر

شديديكونأنللمهندسينبغي"أنه:)ولس!عسرنكريستفورالسيرقالوقد.الصحيحة

.التجديد"منالحذر

الفن.ميدانفيمحافظأالفلسفةميدانفيالمقدامالعقلعصروجدتوهكذا

القانونإلىأي،والرياضياتالعقلإلىيرتكزانكانا،والفنالفلسفة،كلاهماولكن

.والنظام

بيننشبالذيالنزاعكان،الفنونفيالمحافظةالروحتلكظاهراتأبرزومن

)،اول!ععحح(بروشارلتساءلعندماوذلك،م1687عامفيوالحديثينالقدماء

متساوينالحديثونالكئابيكنلمإذاعماشاعر،بأسلوبالشهير(المهندس)شقيق

الذيبوالوالعظيمالناقدسخريةالتساؤلهذاأثاروقد.وإبداعأجودةالقدماءمع

علىالعقليةبقواهيتمئعباريسيمواطنيقدمأنوهو،العقلبهيقبللامماوجد

يتفؤقونالعصريينبأنسفمبوالوولكن.بفرجيلالأشترأوهوميروسقدرمنالحط

يكونواأنيجبالعصريينأنعلىوفاقثمةكانإذ.الأشياءببعضالقدماءعلى

"القدماء!والكلاسيكيالمذهبنصيبمنكانالنصرلكن.العلومميادينفيالقادة

.الأدبمعاركفي

أ*3()4آسويفتجوناثانإليهااجتذبتالتي"البريطانيةالكتب"معركةوجاءت

ذاكيكونأنالمنتظرمنكانأنهومع.سنواتبضعاستمرالذيالنزاعلذاكموازية

العميقالاحترامأظهرأنهغير،التقدمفكرةعلىماشيءإدخالفيعاملأالنزاع

.للفنونجديدةمبادىءاكتشافأبدأيمكنلابأنهوالاعتقاد،القديمةللنماذج

المذهبأنإلىبوضوحيثميروإفيلين)ولحعسرن)2(قالهبمااستشهادناإن

كاملفيانت!ثمر،وثرائهاالممتازومركزهافرنسابسلطانمحمولآالفرنسيالكلاسيكي

فيم0166عامالإنكليزيالعرشإلىعادالذيالثانيفثارل.الأوروبيةالأقطار
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الفرنسي،البلاطفيطويلأعاش)9(،كرومويلودكتاتوريةالأهليةالحربأعقاب

فرنسيإنكلتراإلىعودتهبعدواستمر،الفرنسيوبالذوقالفرنسيةبالطبائعوتطئع

الوحيدةالمرحلةتمثلإنكلتراإلىالملكيةعودةمرحلةأنوالحق.والميولالأهواء

أجنبي.بلدمنالذوقوقواعدوالأخلاقالعاداتالإنكليزخلالهااقتبسالتيتقريبأ

رأيتوهكذا.الفرنسيةللثقافةتوابعالصغيرةالألمانيةالدولبلاطاتأصبحتوكذلك

علىالأوروبيةالدولشتتهاالتيبالحروبيتأثرلمالذي،الفرنسيالثقافيالتفوق

وقد.وروسيابروسياإلىحتىويمتد،عشرالثامنالقرنفيويتمذديتضخم،فرنسا

فييجدونكانواحيث،وألمانإيطاليينمنالفنانونإليهايحجكعبةباريسأصبحت

فيتثمغلهكانتالذيالمركزاستعادتفباريس.والمعنويالماديالتشجيعرحابها

وكذلك،قاطبةلأوروباالفكريةالعاصمةوغدت،الأكوينيوتوماآبلارد)1(حقبة

حيثمعأ،وروماأثينامنالعصريالمزيجأمستلقد.والمجتمعالجماليةعاصمة

ساعدهمإذاوليختلطوا،الحضاريةمنجزاتهافيببلاهةليحذقواعليهاالزؤارتوافد

والأدبية.الفكريةبارش!صالوناتفيوثقافةحضارةالأوروبيينبأوسع،الحظ

يدبالمركيز،الصالونباسموالمعروفةنوعهافىالفريدةالمؤسسةتلكبدأت

اللقاءوفرصالمنبرللكتابالباريسيالصالونيوفركانحيث)،ءا)أوله؟ولءول(رامبوي

السلوكولقواعدالممتعةللأحاديثمشخعجووفي،الفرنسيالمجتمعبأزاهير

قيمةللكلمةأنالأرستقراطيةالطبقةأبناءتعلم،الباريسيالصالونفيفهنا.الفاضلة

بلاطحالبأنعلمأ،المدينةالبارشيىفيالحالكانتهكذا.المبارزةفوقتسمو

المراسم.معقدةمتجهمةائهةمنلمذهبمركزأالملككانإذ،كتلكتكنلمفرساي

الأدبلرجالبيوتهنفيالمضيفاتبدوريقمنالفاتناتالباريسياتالسيداتوكانت

أفرادبين)فالزواج.الأوروبيةالأرستقراطيةبأبناءالاختلاطفرصلهمويوفرن،والفكر

(.العالميةصفةالباريسيالمجتمععلىأضفىالأوروبيةالنبيلةوالأسرالمالكةالأسر

عشرالرابعلويسعهدقدمهاهبةأعظمأن،الحقبةوصفحينفولتيرصزحوقد

والفاتنالسامالأعلىالمثلبأنهاأرنولدعنهاقالكما.المجتمعروحفيتمثلتلعصره

"إن:قائلأ)140+ول(أرنولدويضيف.الناصبينالحسنالسلوكوقواعدللاختلاط

!.المتمذنالإنسانحياة،إنسانيةحياةالناسفيهايعيشحيثالبلادهيفرنسا

جرأة،السرفيتطفحالبارشميةالصالوناتفيتدورالتيالأحاديثكانت

أيضأكانواولربما،الدينمنيسخرونوالفاسقينالفجرةترىفكنت.وشجاعة

.الجدرانلتتجاوزتكنلمتلكهمساتهمولكن،بالملكمعرضينيتهامسون
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الناس"كان:يقول،عشرالثامنالقرنأواخرفيالبلاطرجالأحدكتبوقد

لويسعهدفييتهامسونأخذواثمومن،عشرالرابعلويسعهدخلالصامتين

والحق.صراخأأليصبححديثهمفعلاعشرالسادسلويسعهدفيأما.عشرالخامس

علىتشؤشلمالهمساتتلكلكن،الهمساتبعضسمععشرالرابعلويسعهدأن

منعدد،البهيجةمولييركوميدياتبينوهناك.والورعوالولاءاللياقةمظاهر

منتسخرالبي"طرطوف9فكوميديا.الساخرةاللئيمةوأخرىالبذيئةالمسرحيات

فيماعنهاأفرجوقد،الوقتمنلفتر؟اليسوعيينضغطتحتفنعت،الدينفيالمرائين

أمورفيوالمنشوراتالكتببعضسرآيتداولونكانواالناسأنذلكعلىزد.بعد

،المريرةمولييرلسخريةمحطأالثقافةالواسعاتالسيداتكانتكما.الفاضحةالجنس

للمجتمع.تحذيهمفيالحدوديتجاوزونالذينأولئكأيضآوكذلك

القرنفيبمثيلاتها،وفنونهعشرالرابعلويسعهدآدابنقارنعندماونحن

بعضأالدم"ثقيلةوحتىجليلةمتجهمةرسميةوالفنونالآدابتلكنجد،عشرالثامن

لويسببلاطقيسماإذاوأخلاقيأورعأتقيآعشرالرابعلويسبلاطكانفلقد،الشيء

عاموفي،مرموقاتسيداتعشرالرابعلويسمحظيات)وكانت.عشرالخامس

وقد.(أخرىمنوتزؤجبوسيهالمطرانلنصيحةاستجابةإحداهنطردم1675

مذهبوأيضآ،بال!ثمكلياتالتمسكفيالناسلذةبالملكالمحيطةالمراسمعكست

إحدىكانت،الحياةدقائقمندقيقةكلعلىالمركزيةفالرقابة.السيادةذاتالسلطة

ماأوقالهمانذكرجميعأأنناشكولا.عشرالرابعلويسلعهدالرئيسيةالمميزات

أنهذلكعلىزد.صحتها(فيمشكوكالرؤية)وهذه!الدولة"أنا:قالهبأنهيزعمون

ترميمحاولةثمةكانتفهنا.الرسميةللتعليماتخاضعةكانتوالفنونالآدابحتى

واحد.قالبفيعظيملشعبوالثقافيةالفكريةالحياةكاملصهرإلى

استبداديلنظامتخضعكانتالعظمىالمملكةتلكبأناعتقدناإذانخطىءولكننا

عشرالرابعلويسعئروقد.الحديثةالتوتاليتاريةبالديكتاتوريةشبيهةكانتأو،متع!ف

النظامفينظراتهمعن،مستشاروهعئروكذلك،تعليماتهبالأحرىأومذكراتهفي

صفاتعليهويضفون،للملكرفيعةمستوياتيحذدون!اريشيليو"،فهم.الملكي

عشر،الرابعلويسدولةانوالحق.المجتمعقمةعلىيترئعلأنهنظرأ،عاديةغير

تناسقه،فيكاملأكانالذيالكلاسيكيايأعلىالمثلمنالمنطقيأساسهاتستمدكانت

منحالفيشيءثمةيكنولم،المناسبمكانهفيموضوعأشيءكلكانحيث

كانبالذاتالملكولكن،قمتهوالملكهرمبمثابةكانفالشعب.تسئبأوفوضى
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ألسنةوكانت.النظامذاكتحكمالتيللقوانينخاضعأكانوبذلك،النظاممنجزءآ

الحديث،الاستبداديللحكمالأساسيةالنظرياتولكن"،الإلهي"الحقتذكرالناس

سياسيةأيدولوجيةكلمنغوواقعآ،فعلأ،كانتالتي)1(العقلانيةالفلسفةبهاجاءت

قدوالأوتوقراطيينوالجمهوريينالديمقراطيينأنكيفرأيناوقد.العصرذاكفي

وسبينوزا،وهوبسوهارينجتونأوفرتونإلىخئلوقد.""العقلعلىنظرياتهمأقاموا

فيالعقلانيةالديكارتيةتأثيركانوهكذا.العلمعلىالسياسيةمقولاتهمأرسواأنهم

ثمةفهل.المستبدالملكيالنظامخدمةفيخشرتوقد،أيضآقويأالرابعلويسدولة

فيماثلأرأسللدولةيكونأنينبغيحيث،هرميةدولةمنأكثرالعقلفيهيرغبشيء

سيادتها؟ويج!دبلسانهاينطلقماجدعاهل

والنقدالأرثوذحسية

بوسيهجاككانعشرالرابعلويسلدولةالسياسيينالمنطرينأشهرلعل

هوبس،الملحدمعاتفقوالورعالتقيالرجلفهذا.)*ولءحول(مومطران330!()،حول

فيهي،الطبيعيةالإنسانحالهيالتي،الفوضىلتجئبالوحيدةالوسيلةأنعلى

فالنظام.النظامفرضعلىالقادروحدههوإنهحيث،للملكبأكملهاالسلطةتسليم

الأشكالأشدأيضأبل،للحكومةوالمشزعالممكنالوحيدالشكلفقطليسالملكي

الحكمبينبوسيهفزقولقد.معقوليةأغزرهافإنهوبذلك،اللهمنقبولآوأكثرهاطبيعة

الحكومةأما،بربريةحكومةالمتع!فةفالحكومة.المتع!فالحكموبينالمطلق

الثانيةأماوالأهواء،النزواتعنبعيدةمنهمافالأولى،متمدنةحكومةفهيالمستبدة

يكنلمبهتقيدهبأنعلمأ،بالقانونمقئدالملكأنلبوسيهبداوهكذا.بالعقلفمقئدة

فإنه،العقليسودهعصروفيمتمدنةبلادعلىملكأكونهلطبيعةفنظرأ،إرادتهضد

بحكمالملكأنذلكعلىزد.العقلمعيتفقالذيالاستخدامالسلطةسيستخدم

بذاكليس،بوسيهنظرفي،الملكأنيبدووبذلك.التقاليدباحترامملزمالعادة

يمتدحيثأيضأ(،هوبسمؤلفعنوانوهو،الشرإلىيرمزبحري)وحشاللوياثان

ليغطييمتدالملكفسلطان.المعزولينالأفرادجماهيرليغمرمرعبباتساقسلطانه

باحترامالعاهليتقيدوحيث،التسلسلمعقدةهرميةمراتبمنلرعاياهابماالدولة

ريشيليوالكاردينالأنومع.بالبقاءجدارتهاأثبتتالتيوالمؤسساتالقديمةالعادات

يسبقلمأنهغير،قوةعلىقوةالملكيةسلطانفيزاداقد،عشرالرابعلويسوالملك

القرونمنوالموروثةالمكتسبةالمصالحأو،المحليةالحقوقعلىتماماخرجاأنلهما

منبالمزيدمقيدأعمليأكانولكنه،نظريأالصلاحيةمطلقكانفالملك.الوسطى
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منلها،)3!!ولس!اوله!(بولنجيهجاكوصفهاكماالعاداتتلكوكانت،القديمةالعادات

منهما.للقوانينماوالجبروتالمهابة

منالخلووإلىالصرامةإلىتفتقركانتالسياسيةبوسيهكتاباتأنوالحق

بماالكتبمنللعديدمؤلفوهوعظيمأ،بللارائعآكانأسلوبهلكن.الذاتيالتناقض

،صراعكحلبةالبشريةماضييصؤرفهو."العام"التاريخبعنوانالمعروفكتابهفيها

وهكذا.العالمإلىورسالتهبالمسيحأرسلثمومن،المسيحرسالةإعدادفيهاجرى

أوليمثل،ذاككتابهأنوالحق.الالهيةالعنايةقزرتهقدبوسيهنظرفيالتاربخفإن

ذاكفيشديدنفوذالكتابلذاككانولقد،عامتاريخلكتابة،وبارزجديجهد

العضر.

يجعلالذيالأمر،للملكالرسمي)المبزر(المفتيبمثابةأيضأبوسيهكان

الملك.علىشخصينفوذوذاالعهد،لوليمربيأوكانكما.خاصأمعنىلكتاباته

رئيسأالواقعحيثمنكانأنهغير،مطرانمنأكثريكنلمأنهمنالرغموعلى

الكاثوليكية،الكنيسةفيالتصؤفونزعةالبروتستينيةهاجموقد.الفرنسيةللكنيسة

السيدةبهبشرتالذيص!أ!(415)ولالتقويالمذهبمخففاتمنالنزعةتلكوكانت

نقدهبسببسيمونريتشاردالأوراتوريالراهبأيضأهاجمكما.)ولهلاولك!(جايون

أذهلتوقد.وصوتهاالأرذثوكسيةلسانكانبوسيهأنالقولوزبدة.المقدسللكتاب

الخطابي.الأسلوبكتاباتهفيواعتمد،معاصريهبلاغته

أمامفقطمسؤولونالملوكبأنالقائلةبنظريتهيتلخصفكانالسياسيمذهبهأما

غضبالنظريةتلكأثارتوقد.مباشرةاللهمنسلطانهميستمدونإنهمإذ،الله

السلطةبمحدوديةيقولكانأنهأي،غاليكانيكانفبوسيه.عليهالبابويةالأرثوذكسية

يرأسهمالذينالفرنسيينبالكهنةوحصرها،فرنساداخلوروحيةزمنيةمنالبابوية

عشر.الرابعلويسالملكعهدطوالالرئيسيةالمواضيعأحدكانالذيالأمر،الملك

السلطاتهاجمتالتيالغاليكانيةالموادم1682عامفيوضعالذيهوبوسيهأنكما

مجفعأثمةوأن.الخطأعنمعصومأليسالباباأنفيهاجاءوقد.شديدأهجومآالبابوية

ىأاتخاذولا،الفرنسيةالشؤونفيالتدخلباستطاعتهليسوأنه،سلطةيعلوهكنسيآ

وعاداتها.المملكةلقوانينمخالفأوالملكيللنظاممناهضقرار

غير،الملكيةللسلطةالمبرراتتوفيرفيالأرثوذكسيةشديدكانبوسيهأنومع

كونهامنأكثرنقديةروحولادةشهدتعشرالرابعلويسعهدمنالأخيرةالسنواتأن

عصروبشير)أ!3؟ولءص!(مبريكاقفةساأكبير3(ا!ولغ)وله(1)7أفينيلون"ف.يةتبرير
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ووليعشرالرابعلويسحفيدلتثقيف)ص!ولحءثعاس!+(تليماكبعنوانكتابأكتب،التنوير

عشر،الرابعلويساتبعهاالتيالابهةبسياسةواضحأتعريفآكتابهتضفنوقد.عهده

فينيلونأرادهاالتيالدولةكانتوقد.والإفلاسبالحروبفرنساعلىعادتوالتي

كانتلكنها.أيضأشيوعيةولربما،أفلاطونبجمهوريةوشبيهة،التنظيممثاليةدولة

لهجتهدان.والحروبوالإسرافالترفحكامهأيتجئبالتيالدولةحالكلعلى

الوقورباللهجةليستوهي،وفولتيرمونتيسكيوبقدومتبشرأحيانآوالساخرةالنقدية

تضطرببدأتفالأمور،النظامفياختلقدمافشيء.)المبزر(بوسيهلدىالمألوفة

القوةذروةإلىبفرنساوارتفترائعأ،انطلاقآبدءذيبادىءانطلقتالتيالمملكةفي

جميععليهاستعدياوكبرياؤهعشرالرابعلويسفطموح.الأوروبيةالقارةفيوالنفوذ

والدمار.الهزيمةإلىبفرنساتنتهيكادتحروبأعليهشئتالتي،الأوروبيةالأقطار

نإإذالمجد،توفجمنألفأيبهيحطلم،عشرالرابعلويستوفيعندماوهكذا

متهللة.مبتهجةوفاتهنبأتلقتفرنسا

الوحدةفكرة،الكلاسيكيةللفكرةخاضعةعشرالرابعلويسدولةكانتولما

ففي.منهجهاعنشذوفيأيمعلتتسامحأبدأتكنلمالدولةتلكفإنلذلك،والتناسق

أعظمبأنه،بوركهاردت!يعقوبالمؤرخوصفهالذيالحدثذاكوقعم1685عام

البروتستنتطردوهيألاا(،إمولوخ"مذبحعلىالتاريخفيقدمتضحية

حافظتلكنها،ونافعينمجذينمواطنينفرنسافقدتوبذلك.فرنسامن)الهوجونت(

الأقطارعضتفرنساعلىالسخطمنشديدةموجةالعملذاكأثاروقد.تناسقهاعلى

طرالناساعتبرإذ،فرنساداخلحتىأصداؤهاوترذدت،بأكملهاالأوروبية

نأذلك.الفرنسيةالدولةبسقوطونذيرأ،والتعصبالغطرسةأملتهعملآالهوجونوت

انتفضتحينما)وذلكإنكلترا،فيالثانيجيمسبعرشتطيحكادتالموجةهذهمثل

مقتديآبلادهفيالاستبداديالنهجينهجأنالملكذاكحاولعندماوجههفيإنكلترا

بفرنسا(.

فينيلونفانطلق.الدولةوحدةعلىتتدفقالنقدمنجداولأخذتذلكوبعد

تتعفدوالتي،الشعبقلوبفيقائمأساسأيإلىتستندلاالتيالسلطةعنيتحدث

الطينمنالمصنوعينالقدمينذيالوثنوعن،رعايالاعبيدأالناسمنتصنعأن

.الفخاري

مذبحه.علىبالأطفاليضخونالإسرائيليونكانإسرائيليإلهاهل!طحدا:مولوخ(1)
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الرابعلويسعهدمنالأخيرةالسنواتفياشتهرتأخرىبارزةشخصيةوهناك

المنهجونصير،العلومأكاديميةسكرتير3()نا)حولح،ولهفونتينلليبهاوأعني،عشر

العمر،منوتسعينتسعةبلغحتىعاشوالذي،عقلانيتهفيوالديكارتيالنقدي

شديدةبكراهيةيضجصدرهوكان.فولتيرعصرفيالعظيمالفلاسفةشيخواعئبر

فيالربوبيبالمذهبالمؤمنينصفاتمنبارزةصفةئعتبرالذيالأمر،والكهنةللكهانة

تربةفيجذورآ"الفجور!أوالدينفيللثمكيةكانأنهوالحق.عشرالثامنالقرن

مونتينالفرنسيالمفكرالدينفيللارتيابالرئيسيالمنغوكان.الفرنسيالمجتمع

الميكانيكيبالكونالمؤمنينديكارتأتباعمناليساريينإلىبالإضافة)!أ!،ولهول(

بالشكيةالمجاهرةوكانت.لإدارتهاللهإلىبحاجةيكونأندونبنفسهنفسهيديرالذي

أماميكنلمولذلك.للسجنعرضةريشيليوعهدفيصاحبهاكانإذ.الخطرشديدة

المعروفكتابهأصدرفحين.أفكارهلنشركتكتبكالتمويهإلىيعمدأنإلافونتينللي

علىالهجومإلىالكتابنشرهوراءمنيهدفبأنهتذرعالأوراكلأ)2("تاريخبعنوان

بأنليوحي،المسيحيةنحوانعطفماسرعانأنهغير،الوثنيةوالخرافاتالأساطير

قاللقد.الخرافةعصرإلىتعودبربريةآثارعلىيحتويأيضآالمسيحيالدين

كأن،الربوبيينمنكغيرهوهوأعمىإيمانأالإنسانيؤمنأنالغباءمنإبأنه:فونتينللي

"الطبيعي"أوالعلميلدينهيريدوكأنجدلأ،تقبللاعلميةحقيقةاللهوجودبأنيعتقد

.أوالإلهامالوحيإلىوالمرتكزة،الزمنعليهاعفاالتيللمسيحيةبديلأيكونأنهذا

ومحتالينكنضابينصؤرهمالذينايإكليروسلرجالعداءأعنفمعاديأكانلقد

ألا،والجدلالنقاشمنعاصفةأثارموضوعأطرحم1686عاموفي.ومشعوذين

العوالم.تعدديةوهي

كانت،الملكيةفالسلطة.الدولةعلىالهجومبمثابةالدينعلىالهجومكانلقد

السياسيالنظاممعمتكاملأجزءأالكنيسةوكانت،إلهيقانونإلىيزعمونكماترتكز

التسامحنحوالحواجزتخترقإنكلتراكانتحينماالعصرذلكوفي.والاجتماعي

الدينفصلضرورةيعلنواأنفيالشجاعة،أوروباأبناءمنللقلةفقطكانت،الديني

)7(بايلبيارقامبالذاتالميدانهذافيولربما.الدولةعنوالكنيسةالسياسةعن

منطردأنفبعد.غزواتهجرأ،والجوانبالبراعاتالمتعددالمفكرذاك)!الا!!(،

الأدبيةالمجلةلتحريرورئاستهكتبهعليهعادتحيثهولندا،فيالمقامبهاستقرفرنسا

قاطبة.أوروبافيالشهرةبأوسع"الآدابجمهوريةمن"أخبارباسمالمعروفةالثهرية

.أوالتاريخيالنقديأالقابوسعنوانيحملالذيالكتابمؤلفاتهأبرزوكان
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الكاثوليكيةعنارتذثمومن.اليسوعيةطولوزكليةفيدروسهبايلتلقى

ولكن.سيدانفيالبروتستينيةالاكاديميةفيأستاذأوعمل.الكلفينيالمذهبواعتنق

وبالإلحاد،الدينبنكراناتهمهماسرعانولله(3)ل!ءأجيروالمدعوروتردامفيزميله

فيصريحآهرطيقأأصبحبايللأنوذلكتمامآ،صحيحآيكنلمالذيالأمر

وأيضآبلوحدها،فرنساغضبليس،السياسيةمناقشاتهعليهجزتوقد.هرطقته

ومما.كأستاذلمنصبهفقدانهفيتسئبالذيالأمر،الثالثوليمإنكلتراملكغضب

منكلعليهيستعديكيالخيلكذبابةنعارأيكونأنيجب،بايلأنفيهشكلا

حربفيأحدهماكانواللذيناللدودينالعدوين،الثالثووليمعشرالرابعلويس

بعدالعمرمنوالخمسينالتاسعةفيوهوالمنيةوافتهم6017عاموفي.الآخرضد

ونقادربوبيينمنالفلاسفةمنأعقبهالذيالجيلجاءوقد.بالكفاححافلهحيا؟

بعنوانالمعروفكتابهفيسيماولاللفكر،منعشآمصدرآتأملاتهفيليجدوا

.م7916عامفيوالصادرأوالتاريخيالنقدي"القاموس

فيالتنويرعصررؤادمنأصيلكرائدعليهيتمؤقانولوكنيوتنأنخلافولا

بجرأ؟عالجواالذين،الشجعانالمفكرينأولئكمنبايلكانلقد.عشرالثامنالقرن

الشر،قضاياخاصأاهتمامآأولاهاالتيالقضاياكانتوقد.الأساسيةالقضاياص!اقدام

بالسلوكالدينيالإيمانوعلاقة،البشريةالشؤونفيالإلهيةوالعنايةالإرادةوحرية

بالأحرىأو،المانويالمذهبمعتعاطفأأبدىوقد.الدينيوالتسامح،الأخلاقي

وكان.الكونفيقائمللشرومستقلأمنفصلأمبدأثمةبأنوالقائلة،الغنوسطيةالهرطقة

الشر.خالقاللهبأنتقولأخرىمسيحيةطائفةأيةأو،كالفنأتباعبتوبيخشغوفأأيضأ

قدالملحدبأنوالقائلة،أبايل"مفارقةباسمالمعروفةتلكوأشهرهافرضياتهأهمولعل

وكان.الدينوبينالمدنيةالفضائلبينعلاقةثمةليستلأننظرأ،طيبآمواطنآيكون

اتبعوقد.الحقيقيينالمسيحيينمنجدأقليلعددغيرهناكليسأنهقائلأ،يرذددائمآ

كونهابسبب،أفضلحالعلىتصبحلنالأخطاءإن9:القائلشعارهبإخلاص

الصحةمنعاليةمستوياتمستخدمآالأشياء،فحصإعادةحاوللذلك.أقديمة

وحمية.بشوقويتبعهسيتابعهالتنويرعصركانالذيالأمر،النقديوالعقلالواقعية

بهقاموالذيأالنقدي)القاموسمؤلفهفيالماثلالاستثنائيبايلانحيازأنخلافولا

نأ)الأنسكلوبيديين(للفلاسفةفذرالتيللأنسكلوبيدياسلفأهملهو،وحدهبايل

.دارسلكلمرجعأأو،بايلكتابصدورمنعامآخمسينبعديث!يدوها

:يقولالمؤرخصفاتيحذدبايلكتب
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حيث،الحقيقةواهتماماتالحقبمصالحفقطمهتمأيكونأنالمؤرخ"على

بحبهوحتىعليهالغيرأفضالوبذكرىبالأحقادمذبحهاعلىيضحيأنلهينبغي

معين،مذهبأيعلىنشأوأنهبلد،أيإلىينتميأنهينسىأنعليهويتوخب،لوطنه

.أصدقاؤههموهؤلاءأهلههمأولئكوأن،الإنسانذاكأوهذاإلىبالفضليدينوأنه

أحدهم،سألههـاذا.نسبولاأمولالهأبلا"صادق"ملكي!هوالحقيقيفالمؤرخ

...إنجليزيأولاألمانيآولافرنسيآلستأنا،يجيبأنفعليهأنت؟ومنأنت؟أينمن

فرنسا،لملكبخادمولاللامبراطور،بخادملستوأنا،العالمفيمقيمإنسانأناإلخ

"...فقطالحقيقةخادمأنابل

ليسلهمرشدأالعالمهذايتخذهالذيالصارمالأعلىالمثلذاكيكونقد

كانأنهذلكعلىزد.التنويرلعصرالممئزالطابعكاناوتأكيدهعليهفالتثديد،بالجديد

الدقةفيالرفيعةلمستوياتهكانماوالتأثيرالنفوذمناللاأرذثوكسيةبايللتأملات

كبهاكزاسة،مونتيسكيومؤلفاتنطالعونحنوتصادفنا.والموضوعيةالتاريخية

إليهسبقهالذيالأمر،الوثنيينبإدانةالقائلةالعقيدةيهايدحضالشابمونتيسكيو

بايل.

وذلكع"+(،40أ)53"الله"عدالةبعنوانالصروفمبحثهلايبنتزكتببايلوضد

التنظيركراهيةعلىلوكجونمعالتقىوقد.ومتشائمآشاكأمفكرألهبدابايللأن

فيجديدمنالنظرباعادةالمطالبةوعلى،قديمهوماكلسلطانرفضوعلى،الدعي

وقد.اليقينيةللحقيقةجديدمستوىتحديدعلىلوكعزيمةإلىيفتقرلكنه،شيءكل

الدينبينرابطأينشوء"باستحالة:القائل،أوكهاموليممعتقدثانيةفأكدبايلعاد

سلوكإلاأمامنافليسولهذا،ذلكعنشيءبأييعرفأنلهيمكنلافعقلنا.والعقل

".الدينإلىالمحضالإيمانطريق

تملأوالمظالموالقسوةفالآلام،العالمفيالشربوجودمهووسأبايلكانلقد

وعنالإلهيةالعنايةعنتحذثواالذينأولئكعلىثارولذلك،التاريخصفحات

نأخلافولا.وسبينوزابوسيهالمطرانأمامهاثورتهوجرفت،الكريمةالضرورة

وأن،ودنسخاطىءالجسدبأنالقائلةبالعقيدةإقناعهفيعاملآكانالكلفينيتدريبه

فيلاالعقيدةتلكعلىالثورةفييرغبكانولكنه.الشيطانيللإغواءمسرحالعالم

التنويرعصرسادالذيالوحشيالتشاؤممنالكثيربايللدىنرىونحن.بهاالتسليم

واستئصاله.الشرضربفيالضاريةالرغبةتلكإلىبالإضافةلفوليتر(كانديد)راجع
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لدخولمهئأةفرنساكانت،فينيلونونظراتفونتينلليوأفكاربايللنظرياتونتيجة

.م1715عامعشر(الرابعالويسالشمسملكوفاةمعجديدةحقبة

السيطرةإلىالطموحمكبوحة،مهزومةبلادأوراءهعشرالرابعلويسخففلقد

صدورونضج،الخزائنوخاويةقوة(أوروبادولأشدبقيتبأنها)علمآ،العالمعلى

استعادتحيثينتظرهاكانطويلسلاممنزمنآلكن.والشكوىبالتذمرفلاحيها

ورخاءها.ازدهارهاخلاله

فرضعنعاجزآوكان،ولطيفأنيسضعيفملكعشرالرابعلويسكان

ومروقوجرأةوسخريةنقدروح،العصرروحوكانت.لسلفهخلافأومهابتهاحترامه

مجتمعنحوالتقدمبغيةوذلكنيوتنإلىيعودانوأملإيمانمنجديدنوعيخالطها

يبدأ.أنوشكعلىكانالتنويرفعصر.الأرضهذهعلىللحياةمثالي

رحاهادارتالتيالحروبفيالرئيسيالمنتصركانتفرنساأنمنالرغموعلى

لعصرالإعدادفيأسهموافرنسيينغيرآخرينأنغير،م1713وم9168عاميبين

إليهاأسكتلندام7017عامفيضضتأن)بعدف!نكلترا.منجزاتهفيوالمساهمةالتنوير

نيوتن،هـاسحاقلوكجونموطنهي(،العظمىبريطانياتدعىأنالأصحمنوأصبح

وموطن،المدنيةوالحرياتالفكروحرية،البرلمانيةوالحكومة،المجيدةوالثورة

الأمر،للغايةرفيعةمكانةتتبؤأإنكلتراوجدتوهكذا.بعيدحذإلىالدينيالتسامح

للاغترافوفولتير""مونتيسكيو!،التنويرعصرعباقرةمنالفرنسيينبكبارحداالذي

وأغزرها،أهمهاوحدهلوكجونكانالينابيعتلكجميعومن.الإنكليزيةالمنابعمن

الفكرية.المنجزاتروائعبينمكانهيتخذالبشريةالمعرفةفيكتابهإنحيث

عهدحلالالفكرمنجزاتأهمنلخصأنفرنسامنننتقلأنقبلهنابناويجدر

بارش!فيمتوفجةنقطةفيالمواهبالعهدذاكحثمدلقد.عشرالرابعلويس

الفرنسيةاللغةومنحها،والأدبيالماديبالعونالمواهبتلكمذوقدوحولها،

ولم.أيضأوللدبلوماسيةللعلومالدوليةاللغةاليومأصبحتحيث،والشفافةالمعسولة

الفكريةالعاصمةيكونبأنجديرآالعالمفيآخرمكانأيالعصرذاكفييكن

شرحآالموقوفةالمكانةبينجمعتفلقد،باريسالفرنسيةالمدينةتلكغير،والثقافية

)الصالوناتالثقافيةالمؤسساتووفرت،والأفكاروالفطنةالأسلوبوبين،القوةعلى

وليسللعالمتنتميبارش!أصبحتوبذلك.دوليةبأجواءوأحاطتها(والأكاديميات

وإكليروسهاروماذبولعنيتحدثأنيستطيعيومذاكالمرءوكان.وحدهالفرنسا
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بالأفكارإنكليزيةلامبالاةإلىبالإضافة،نسبيألندنريفيةوعن،المهجورة

العواصمتلكفجميع.بموسكوناهيك،البربريةشبهبرلينأجواءوعن،والتصورات

باللغةويكتبونيتحدثونأولئككانحيث،فرنساإلىالمثقفينمنبطبقاتهاتتطلعكانت

عشر.الثامنالقرنطوالالفرنسية

كانذلكومعفرنسيأكانالذيالعصرذاكالتنوير،لعصرالمسرحأعدلقدفعلآ

عالميأ.

إنحلتراإلىالملحيةعودة

أحدقالهماذاكخئرة"،طبيعةذوومرح،حروأنيس،لطيفبهيجلعصر"إنه

كانتم0661عامفبعد.اعحطح-(الاح2(")!وتشيرليمسرحياتإحدىفيأشخاص

"هيودبراسألى،بمعظمهالشعبيالأدبوكان.إنكلترامنكليأخرجتقدالبيورتانية

نأومع.البيورتانيالمذهبعلىسخريةينصب،بكر"اصموئيلودولول(4)3!3؟أ

"لقد:يقولالمشهورةمذكراتهوفيم1668عامفيكتبلا"!ء()3بيبايزأ"صموئيل

كانواأولئكأنقريبآالناسفسيرىمجد،وغيرمبتذلأالبيورتانيةضدالنشاطأمسى

ملامحضدالفعلردوداستمرارمنيمنعلمالقولذاكلكن.أحكمةالأعمق

الكلفيني.واللاهوتالمسارحوتحريم،السياسةفيالجمهوريكالمبدأ،البيورتانية

سليمة،بقيت،البيورتانيةالحقبةروح،والأخلاقيةالمتزنةالروحأننذكرأنبناويجدر

عشر،التاسعالقرنفيوانتصرتعشرالثامنالقرنفيوجودهاأثبتتماسرعانإذ

جونكانالملكيةبعودةوالخليعالفاسقالابتهاجأزمانخلالالشعراءأعظمبأنعلمآ

التيالكتبأشهرمنوأنكما.شهيربيورتانينعلبمكماوهذاأول(،145)ولملتون

عددآوأكثرهاالشهرةفيأجلآأطولهايكونأنلهتدروالذي،العصرذاكفيصدرت

الحاجبرحلةالمعروف!"ه؟(،)!ءلأمط!)91(بانيانجونكتابكان،القراءمن

فعظام.معاكساتجاهفييجريكانالعصرذاكتيارلكنأ!(.)33!ع!ه!!3"*ق!ا

االعاهلذاك،الثانيشارلوالملك.الرياحفيبهاوأذريقبرهامننشبتكرومويل

فيمنفاهممنلتوهمعادواالذينحاشيتهرجالوسطالعرشعلىليترئععادأ،المرح

معأ.والمجتمعالدولةإلىفرنسا

يمثلان،إنكلتراإلىالملكيةعودةرافقااللذينوالسبوقيةالطيشأنوالحق

عشر.الرابعلويسعهدطوالفرنساسادااللذينوالوقارللمهابةالنقيضكلالنقيض

سلوكنهجإلىوالسعي،تانق(عصركان)فالعصرالكلاسيكيةالأناقةموضوعوكان
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كبيربمقدارممزوجينإنكلترافيكاناولكنهما،الدولتينكلتافيواضحينتهذيبأأكثر

فضائلهمنالرغمعلىفشارل.هذاالملكشخصتقفصتااللتينوالجلافةالسوقيةمن

المومساتومطاردةالقذرةالأقاصيصروايةعنيتوؤعيكنلم،اليلومظهرهالعديدة

التعليقإلىحاجةفيفليسالملكيةإلىالعودةعهدفيالمسرحأما.والتهريجالعاديات

للأخلاقومنافيأقذرأكانلكنه،الدائمةالبهجةعلىيبعثدائممسرحأكانفلقد،عليه

العصرفذاك.تفاصيلهاكانوالفحشالمسرحيةعقدةكانتفالدسيسة.مرعبةبصورة

المسرحية.المآسيزمنيكنلمالزمنوذاك.الإنكليزي)س!ولأ?"(راسينلهيكنلم

)س!لأس!ع!ولهشا(وكونغريف)7()طحلم!؟ولءسفانبرو)2(مسرحياتأنذلكعلىزد

براعةوأقلمولييرمسرحياتمنوفجورأصخبآأشدكانت)ل!س!اعس!طءل!سووتشرلي

والذكاء.والفكاهةالسخريةفيمعهامتساويةلكنها،فنية

المزاجمعلتتفقمولييرمسرحياتمنعددبتحويرالإنكليزالمسرحيونقاموقد

الفرنسيالمجتمعينفيالبلاطورجالالأرستقراطيونوكان.الواقعيالإنكليزي

كانواالإنكليزلكن.الأسلوبويقررونالموضوعيحذدونالذينهموالإنكليزي

العصرذاكفيالإنكليزالكئابأبرزوكان.الفرنسيينوالدماثةالتهذيبإلىيفتقرون

)مقطعولهشا()3"س!)9وكوبلاته،المشرقأسلوبهفتحوقد.ولطه"()ولس!4+!يدندراجون

نأوالحق.عشرالثامنالقرنأمامالأبوابكلاسيكيةالشعر(،منبيتينمنمؤلف

فيمواهبهأفضلتجفتوقد،والبراعاتالجوانبومتعددأصيلأفنانأكاندرايدن

وقد.الجديةوفقدموضوعأ،وضعفشكلأتقدمعصرهأندرايدنشعروقد.الهجاء

شيءمنخاليأيكنلمذاكإسهامهلكن،الفجورفيالانغماسدعمفيبنفسهأسهم

والنفور.الاشمئزازمن

والمبغضالسمعةالسيءالكاتبوهوس!ط!"(،)عس!،233(روت!ثس!تماالإيرلويمثل

وهوبسومونتينهذاروت!ثسشروإن.العصرمزاجالفاجر،والأديبالبشريللجنس

نادرأالذينوالأدباءالمفكرينمنالمجموعةتلكإلىجميعأينتمون،سويفتثمومن

مخلوقأروت!ثسشرنظرفيئعدفالإنسان.البشريةالطبيعةفيالصلاحمنشيئأوجدواما

.والنفاقالرياءسوىظاهرةفضائلمنلهوليس،بالرذائلومثقلاشبقآجشعآجبانآ

فيالشديدللهجوممندفعآتغدوأن،الإنسانإلىإالهوبسية!النظرةتلككتبوقد

سلفه.منأيامأأسعدكانالذيعشرالثامنالقرن

تعثرأنم(1688-م)0166الملكيةعودةعهدخلالإنكلتراعلىكانلقد

يجلسالمرحالملكوكان.وفحشهالبلاطبذاءاتمنبالرغم،السياسيةسعادتهاعلى
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جونصلاةإلىاللهيستجبولم.وبحدودهابسلطتهواثقأيكنلمإذ،عرشهعلىقلقآ

:قالإذحماسةبتوهجإليهتضزعحينمام1687عامبعدإلاول"ه؟(س!7)وللأ)حأفلين

فيوكنيسةشعبأنصبحكيأمورناشتاتتجمعأن،اللامتناهيةأولئكإلى"نتوسل

.الإيمانراسخةرزينةمؤسسةظلال

لملكنها،العلنيةالأهليةالحربفيهاتعرفلممرحلةإلىإنكلتراانجرفتلقد

حقإسقاطحولمريرةمناقشاتدارتفلقد،الشديدةالاضطراباتمنخاليةتكن

أنجببأنهعلمآ،أولادآينجبلم)فشارل.العرشوراثةفيالثانيشارلالملكشقيق

قوميةهستيرياا+(4ول43!هح)3أوتسطيطوسأثاروقد.(الشرعيينغيرالأولادمنعددآ

الثورةأعقابفيإنكلترامؤامراتإنكلترافينشاهدكنتوهكذا.الكاثوليكضد

إذاأما.بإنكلتراالشهيرلندنحروطاعونحربمنالمصائبونزلت.والصراعات

،خالدةفوائدللناسوفروبذلك،مزرعتهإلىعائدأنيوتنساقالذيهوالطاعونكان

تحققلمإنكلتراف!ن،كارثةبلباستتنكرتركةلندنحرفيرأىقدالبعضكانهـاذا

اعتقدوبذلك،لفرنساخانعأحليفأشارلغداوقدالحربفيالنجاحمنالقليلسوى

رجالأنمنالرغموعلى.القوميةوالمصالحالبروتسينيالمذهبخانبأنهالكثيرون

القليلسوىالشعبلدىيكنلمأنهغير،الجنسيالفجورفيانغمسواقدالبلاط

.الاحتفالأوبالاحترامالجدير

والفجور.الفسقفيكليأوالفارقةالعقيماحقبةبابتاتآتكنلمالحقبةتلكولكن

))س!*(جويننلسيزوركانإذافيماحائروهوالطوالالساعاتيقضيكانالذيفشارل

الأصيلالاهتمامفضائلهإحدىكانت،كليفلاندالدوقةأوستيوارتالسيدةأو5)وللال!ا

حصلتفلقد.وتوجيههنيوتنعصربرئاسةجديرغيرتمامآيكنلموبذلك،بالعلوم

وبويلنيوتنأتباعوجمعت،عهدهمنالثانيةالسنةفيرخصتهاعلىالملكيةالجمعية

"داريدن!شعراءوانضم."("بايكونر)نسبةالبايكونيةالفلسفةطموحأجواءتحت

ذلكومع.العلميةالحركةصفوفإلىهـافلين""بيبايز!رسميونوموظفون!وكولي

محاكماتآخرجرتوقد.والشعوذةبالسحريؤمنونيزالونلاالناسمنعددثمةكان

شقفيمسترسلآبقيالعلملكن.عشرالسابعالقرنمنالأخيرةالسنواتفيالسحرة

إلىخضعولكنه،الفجرةمنقلةمنإلأ،عامةبصورةمرفوضأالدينيكنولم،طريقه

منهتفوحأمركلمنيشمئزونالناسوكان.والتعصباللاهوتمنجزدتهعملية

ليسأو،الأهليةوالحرببالثورةالارتباطوثيقكانفالتعصب،الدينيالتعصبروائح

أثارتوقد؟الملكقتلعلىالناسحزضواالذينهمالدينيونالرؤويونأولثك
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العهد،وليبمثابةيعتبركانالذي،العلنيةأخيهوتاثوليكيةالخفيةشارلتاثوليكية

ومنالكاثوليكمنللمتطرفينالناستصنيفولكن.ومخاوفهمالناسهواجس

أعداءجميعآلأنهموذلك.يومذاكومألوفآشائعآكان،واحدةمرتبةفيالبروتستنت

بالكرسيالأعمىالإيمانيؤمنونالكاثوليككانهـاذا.الدينفيوالاعتدالالعقل

لافي،يتساوىاعتقادآبالنوريعتقدونكانواالبروتستنتفإن،الخطأعنالمعصوم

عنالناجمةالمخاطريعرفالعاقلالرجلوكان.الكاثوليكيةمع،وأوهامهمعقوليته

كانتالرئيسيةاهتماماتهف!نوهكذا.منهالقليلعنالناشئةوكذلك،الدينمنالمزيد

إلىتتطلعكانتفلربما-اللذائذنحوتتجهتكنلمفإذا-ذاكغيرآخرموضوعإلىتتجه

وأ"،السياسيالحساب"علمالجديدالدراسةموضوعأوالدراماأوالشعرأوالعلم

.أخرىنافعةفنون

إنكلتراعلىالاستعماريةوالمشاريعالمغامراتعادتشارلعهدوفي

فيإنكلتراتمكنتوقد.الأقلعلىالإنكليزبعضعلىالعريضوبالثراءبالازدهار

الأوروبيةالدولمنائتلافتزعممن،الثالثوليمعهدوفيالمجيدةالثورةأعقاب

عاممنامتدتالتيالطويلةالحرببعدوذلك،الجبارةبفرنساالهزيمةإنزالومن

علىأخاهالثانيجيمسخلفم1685عاموفي.م1713عامإلىم9168

علىوسنأتي.الدستورظلالفيوأمجادهابلادهمشقبلتأمينمنوتمكن،العرش

حينماوذلكبعد،فيمام1688عامثورةرافقتالتيالسياسيةالمناقشاتذكر

القرنأسسأنوالحق.لوكجونكتبهالذيالعظيمالسياسيالمبحثبذكرنتعرض

السابعالقرننهايةفيإرساؤهاجرىقدوبريطانيافرنسامنكلفيعشرالثامن

شهدالذيالعصرأيضآكانبل،فقطولوكنيوتنعصريكنلمالقرنفذاك.عشر

وبعض،العقليوالدينالدينيوالتسامحالتجاريةوالمصالحالهويجزحزبنشوء

.الفنونفيالجديدةالأساليب

فالإنكليز.(كلاسيكي-)نيوجديدآكلاسيكيآأسلوبآالأسلوبذاككانوقد

والذي،الفنفيوالحقيقيالواحدبالأسلوبإعجابهمعلىحافظوامعآوالفرنسيون

كونهبسببأساسيةبصورةصحيحأالأسلوبذاكوكان،أوجدهمنأولاليونانكان

وأنيقأمشرقأ،ومتناغمآبسيطأأسلوبآالذكرالسالفالأسلوبالناسبىاعتبروقد.طبيعيآ

فيوالإفراطوالتفذلكوالرخصالفجاجة،يمقتبللا،يشمئزوكان.وسائغآ

فيإنكلترااستوردتوقد.التوازنإلىمفتقرأومتطرفشيءوكل،والانفعالالعاطفة

الصارمالكلاسيكيالأسلوب،المعماريةالهندسةحقلفي،عشرالسابعالقرنمطلع
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وكان.عشرالسادسالقرنفياء!(4ءاأ)5بلاديوالإيطاليالمهندسوضعهالذي

فترةوبعدثمومن.إنكلتراإلىأدخلهمنأول5!أول"س!وله))3جونزإنيجوالإنكليزي

ويعملجديدمنليعتمده)+س!عسرنكريشفورجاء،الأسلوبذاكعنانحرافمن

الذيذاتهالعامفيولدقدرنيكونانالتاريخيةالمصادفاتومن.وتحسينأتطويرأفيه

نأبجديدليسرنأنيرونالإنكليزمنبعضوهناكم(.)1632لوكجونفيهولد

منلفترةعملرن"9ق.نيوتنوإسحقلوكجونمعالمقدسالثالوثأقانيمأحديكون

جديدمنلندنباعثوهو،بالعلوماهتمامهمافيوشاركالفلكعلمفيأستاذآالزمن

القديسكاتدرائيةشئدالذيوهو.م1665عامفيعليهاأتاهاالذيالحريقبعد

في.الجديدةالكلاسيكيةنحوالبريطانيبالذوقانعطفواالذينالقلةمنوهو،بولس

شئدهاالتيالمبانيفيبارزأيزاللاباروكيعنصرهناك،الإنكليزيةالمعماريةالهندسة

شئدالذي0ول"ه)()"!هع؟ول!7فانبروجونأيضأ()والمسرحيالعظيمالمهندسذاك

للدوقبناهالذيبلنهايم)كقصر،ضخامتهافيواللامعقولةالعملاقةالقصورتلك

أسلوبهولكن،الوسطىالقرونوقلاعالغوطيالأسلوبيتذؤقفانبرووكان.فانبرو(

ذاكالمعماريةالهندسةعلىسيطرفانبرووبوفاة.عشرالثامنالقرنمنإعجابأيلقلم

عشر،الثامنالقرنفيالأوغسطيالعصرأسلوب،والرصينالأنيقالمكبوحالأسلوب

.)،!ء،(وكنتاعول!()ولهأ!ولأبرلنجتونعصرالعصرذاككانإذ

،القرنذاكأدباءمنوغيرهفدرايدن.الأدبميدانفيأيضأالحالكانتوكذلك

والدقةالصفاءإلىيفتقرونكانوابأنهم،شكسبيرفيهمبمن،الأليصابتيينالأدباءاتهموا

لكنهم،جواهركانوابأنهماعترفوافلقد.مواهبهمعليهمينكروالملكنهم،والنظام

عنيبلغواكيمنها،تطهيرهمينبغيالتيالشوائبمنالكثيرتحملتزاللاخامجواهر

الجديدالكلاسيكيالأسلوبيتذؤقلموكذلك.الأدبفيالامتيازمرتبةجدارة

تموهكذا.الميتافيزيقيالشعرتتخللالتيالمنتظمةغيروالإيقاعاتالعنيفةالمفارقات

أخذحيث،عشرالثامنالقرنلشعرفكريتهفيوالبالغالمنمقللأسلوبالمسرحإعداد

الناسهفلوحيثشعرأ،الموزونةالمقالاتيكتب)س!ه!(بوب)18(ألكسندرالشاعر

.(الخيالالذائذبعنوانالمعروفةاللطيفةالمقالاتلتلك

وذلك،المسرحعلىوالكياسةالاحتثسامدخلعشرالثامنالقرنمطلعوفي

ولاالمسرحبذاءاتعلىالمشهورهجومهح،ء)(لاولاهصها)،حأكولييرجيريميشنعندما

مسعىكلعلى،الملكيةإلىالعودةعهدفي،الفجرةسفاهةاعترضتولقد.أخلاقياته

ذاكمطلعفيالوسطىالطبقةلكن.وتهذيبأاحتشامأأكثرمسرحيأسلوبإيجادإلى
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اتسعت،الثوريةالبيوريتاتيةمنإنكلتراتطفرتأنفبعد.وجودهابإثباتبدأتالقرن

وبوبوديفوإديسونمؤلفاتقراءةعلىالناسوأقبل،المحتشمالأدبقزاءدوائر

الأدبية،المؤلفاتسوقنشوءالعصرذاكظاهراتأبرزمنوكان.غيرهموآخرين

قدفالأديب.الأرستقراطيةالرعايةعلىالاعتمادمنوالشعراءالكئابحزرالذيالأمر

كلوعلى.بوب""الكسندر!ثروةفيقدأيضأولكنهلم!شأ(،)6جرابشارعفيجوعآ

يتملقحاشيةرجليعدولم،الأدببحرفةوفخورآكريمآعضوآالأديبأصبححال

النبيل.ينافقأوالأرستقراطي

الثورةبأنظارهيعبركانحينماالمؤرخينأحدبعدفيماسفاه)مابدأتوهكذا

للفكرالممئزالرئيسيالطابعكانتالتي،"الرأي"امبراطوريةالوراءإلىعائدأالفرنسية

كئابثمةوكان،ويقرأهاالكتبليشتريجمهورثمةيوفدككانفلقد.التنويرعصرفي

سوققانونوالطلبالعرضقانونوغدا.الناسقلوبفيالغبطةإشاعةيحاولون

فيكذلكيكنلملكنهجدآ،عاديآاليوملنايبدوقدالأمروهذا.أيضأوالفكرالأدب

وكانوا،التربويةللحاجاتسدآوينشرونهاالكبيكتبونكانوافلقد.العصرذات

أحيانآوكانوا.والعلماءوالطلبةالتلاميذبحاجةفقطتفيمحدودةكمياتمنهايصدرون

السابعالقرننهايةفقبل.عنهماالترويحفيحبآأولنبيلتمفقآأولثريتوذدآيؤلفونها

من،الحديثةالكبشراءفيوراغبقادرالقراءمنغفيرجمهورثمةيكنلمعشر

القرنمطلعفيبدأفذلك،الشعبجماهيربينمنتشرةيوميةوصحفلمجلاتوجود

،الثورةمرحلةخلالالطريةجذورهابعضغرستالإنكليزيةفالصحافة.عشرالثامن

الجذور.تلكاقتلعاالملكيةوعودةترومويلعهدولكن

الذيالأمر،هوميروسلمؤلفاتترجمتهمنثروتهجمعبوبأنالطريفومن

الناسدعاوقد.الجديدالكلاسيكيللمذهبالعصرذاكقذمهكافيأاحترامأنعتبره

الكلاسيكية.للآدابالفضيللعصرتقليدآالأوغسطيبالعصرآنفأالمذكورالعصر

بصفائهاالإنكليزيةالآدابلكن.الاعتدالروحإلىيطمحيومذاككانفالمجتمع

اليونانيةبالروحتأثرهامنبكثيرأكثر،البيوريتانيللنفوذخاضعةكانت،الدمث

بالقواعدالعملإلىعادوابأنهميعتقدونالأقلعلىكانواالناسولكن.الرومانية

العصرحتىالملكيةعودةمنابتداءإنكلتراتقدموجاء.الفنميدانفيالقديمةالعقلية

درايدنقالوبذلك،أيضآالتوهيننحوولرئما،والكياسةالصفاءنحوتقدمآالأوغسطي

:عصرهفييتأملوهو

"...قوةأضعناهمهارةربحناهماولكن...وضقلنافذبنا"وأخيرآ

http://www.al-maktabeh.com



الحديثالأورولىالفكر.تار561

منجزاتهاأعظمإنبل،والفنالأدبميادينفيالقيادةأزمةفقطإنكلتراتستلملم

حريةكانتلقد.م1688عامبعدعليهاأهلتالتيالحريةفيتمثلتالعصرذاكفي

تلكوإن.معآوالكيسةالدولةفيرصينةمؤسساتإلىاستندتحريةلامنتظمة

ذإوفولتير"،"مونتيسكيو!الفرنسيينمنالعباقرةأولئكإليهاجذبتالتيهيالحرية

.الإنكليزيبالمجتمعالافتتانشديدييكونوالمأولئكإن

وقد.نيوتنميدانوهوألا،الإنكليزيالتفوقفيهتجفىآخرميدانأثمةوإن

الذي،العظيملوكجونالتنويرعصرفيوالدستوريالعلميبريطانياتأثيرإلىأضيف

ليمطروهالناسعادثم،الإنكليزيةللحريةالكلاسيكيةالشروحتلكقذمأنلهسبق

بعنوانالمعروفمؤلفه،م5916عامفيأصدرحالما،الغاراكاليلمنبالمزيد

علىالوحيدةالوثيقةيكونقدالمبحثهذاأنوالحق."البشريالفهمفي!مبحث

القرنإطلالةمعيطلفجرهقاطبةأوروبارأتحيثالجديد،للنظامالأساسيةالمبادىء

عشر.الثامن

البشريالفهمفيلوكمبحث

فيمكانةنيوتنمعيستوي،وجليلمتفوقلمفكراسملوكجوناسمأنشكلا

"ببيانذعيحيث،شهرةكتبهاوسعلهوالبشريالفهمفيمبحثهوإن.التنويرعصر

حقبةفيالتأثيرأشدلهكانعمنالبحثفيتعمقناإذاونحنالتنوير".عصر)مانغستو(

.البشريالتاريخعرفهمالذينالفكررجالأعظممنواحدهولوكأننجد،التنوير

مرتبةوفي،السلففيوأوغسطينوأرسطوأفلاطونمصاففينضعهبأنجديروهو

الب!ث!ري،الفهمفيمبحثهأنوالحق.الخلفمنوفرويدوداروينوماركسروسو

للنقدأخضعناهإذا،الشعبيالفهمعلىالسهلةالفلسفةفيالعظمىالمؤلفاتمنكغيره

نتركألاعيناينبغيلكن،الظاهرةالذاتيةالتناقضاتمنالكئيرعنسيتكشففإنه

فوائدلوكلدىالذاتيةالتناقضاتلتلكوإن.يضفلناأنالشكلياتفيالمبالغللمدخل

لدىالتصديقمنمنطقأالمتماسكةالفكرمناهجتجدأنالمفارقاتومن.سيكولوجية

فضائلأبرزمنوإن.تلكمنمنطقهافيتماسكأالأقلالمناهجتجدهمماأقل،الناس

لاحظوقد.العاديالإنسانوبينالفلسفةبينالوسيطالمذهلالأسلوبذلكهولوك

تأثيرأأقللكان،عمقأأكثرلوكعقلكانلو"إنه:قائلأذلكعلىسنتياناجورج

سليمبحسوالممزوجةالتحليلقضاءوفيالفكروضوحفيمواهبهوإن.ونفوذأ

المبحثهذافيأيضآتجفتقد،السياسيةمباحثهفيوالمتجفية،وثابتقويمرهف
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الذيوما،عقولناتعملكيفلنايوضحأنلوكحاولحيث،تلكمنشهرةالأوسع

".وعليهفيهتعملأنينبغي

فيهيبدوأنيحاوللوكأنومع.متعفدأثوريآعملآكانالكتابذلكإن

يجرفأنكتابهمنيترقبكانلوكلأن،كاذببللازائفتواضعهلكن،متواضعآ

وقد.البشريةالاهتماماتميدانخارجبهاويلقي،السابقةالفلسفيةالمذاهبكلأمامه

المطروحةالنفاياتبعضكنسيتوخىبأنهحذدهمتواضعآهدفآكتابهمطلعفيوضع

أمرأيفيلنظرناالصحيحالوحيدالأسلوب"إن:وقال.الإنسانيةالمعرفةطريقفي

مننوعأينعرفكي،المعرفةطريقفيننطلقأنقبلعقولنافحصفيأولأيتمثل

نأالعبثمنفإنه،الأرضإلىمربوطةمركبةلديناكانتفإذا.أذهاننامعتتلاءمرحلة

محدودةأذهانناأنبداهةلوكويرى"الخارجيالفضاءإلىبرحلةبهاللقيامنخطط

فعندئذ،عقولناتستطيعهبمامجهوداتناحصرناإذابأنهيعتقدفهوولذلك.والعقلالطاقة

يرىولا.وواقعيةومؤكدةراسخةأسسعلىقائمآللمعرفةصرحأنشيدأننستطيع

الحسية.الخبرةفييراهاإنما،الأسستلكأالواضحةديكارت"أفكارفيلوك

الفطرية،الأفكاربوجوديؤمنونالذينأولئكعلىهجومآشنأنللوكسبقوقد

ع!"شا(6)+ولتشربريهربرتاللوردكانحيث،ديكارتأتباعبذلكعنىولربما

فمن.أرسطوأتباعأيضأبهجومهيقصدكانأنهالجائزومنكما.إنجلترافيأبرزهم

غير،واقعيةتصوراتأويخكرومعهمولدواالبشربأنيزعمإنسانثمةيكونأنالصعب

العقللدىوقدرة،الإنسانيةفيفطريةعقلانيةبوجودزعماقدوديكارتأرسطوأن

لوكأنيبدوولكن.معينةول()+ه،3!)أو)3(أوليةبقضاياالمنطقيالقبولعلىالناضج

فيشيءثمة"ليس؟لوكقالهفيمايكونقدالقضيةتلكفمفتاح،أيضأبذلكزعمقد

"ما:قائلأتلكلوكمقولةعلىلاينبتزأجابوقدا،الحواسفيقبلمنيكنلمالعقل

يقومإنهحيث،سلبيآدورأيلعبالعقلبأنتقريبآيعتقدلوككانلقد.ذاتهالعقلعدا

العقل.فيفطريشيءثمةليسبأنهيعتقدبذلكوهو،الحسانطباعاتبتسجيلفقط

منوتشتقترتكزإنمامعرفةكل"وانشيءكلالخبرةعليهاتطبعبيضاءصفحةفالعقل

العبقريأفكاروأشدفكرناأوتصوراتناأعظمف!نوكذلك.!الإحساسأو...الحس

المكرهـان.الحسانطباعاتإلى،البسيطالمرجعذاكإلىجميعأتعودإنما،تعقيدأ

بينها.فيماالعقليجمعحالمامركبةأومعقدةيخكرأتصحالبسيطة

المكرمنبحدسهيشكلإنهإذبها،يستهانألاينبغيقدرةللعقلأنلوكويرى

عمليةيمثللوكقولبأنليث!عرالمرءفإنذلكومع.مركبآالبشطة(التصورات)أو
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ول(،33)ولهةإ،أءهالمعانيلتداعيقوانينمنهاجعلواأتباعهبعضوأنكما،ميكانيكية

أخرىطبعةفيأيضآلوكأوردهالذيالأمرمعأ،المكرجمعكيفيةتقررإنهاحيث

الفيلموفانوقام.إنكلترافيليطورهاأ؟،ول(االأحهارتليديفيدجاءثمومن.لمبحثه

حيث،بهاليمسكا(احول7ولأ،ح)3وهلفتيوسس!(وله4أا)ء،الاككوندنلفرنسياانويالهاا

نأوالحق.ميتافيزيقاكلمنسوقيبأسلوبتسخرفكرةأيديهمابينمنبعدئل!خرجت

بعملالقيامعنعاجزآالعقلكانفإذا.النقطةهذهحولالغموضشديدكانلوك

الكثيروناتهمأنسبقولقد.وتتلفتجريبيتهتفسدفعندئل!،المضمارهذافيإبداعي

متفقأيكنلموبذلك،فلسفتهإلىالمعقولةالفرضياتمنالعديدبتهريبلوكالنقادمن

الحسخبرةلواءرافعأبجرأةانطلقانطلقحينمابأنهعلمآ،التجريبيمذهبهمع

آنذاكمتفقة،المذكورمبحثهفيبدءذيبادىءكانتروحهأنخلافولا.المحضة

دعيةميتافيزيقاكلطرحفيمنهرغبة،فلوك.باطلتأملكلمنالاشمئزازتيارمع

المواطنينأولئكبينالشعبيةاكتسابتوخى،فارغتأملكلإهمالوفيجانبآ

طبقتهم.إلىينتميكانوالذينبالصفاءالمعروفين

المكتفي،كروزوروبنسونعنالأصلطبقفلسفيةنسخةهولوكإنقيللقد

العملي،الطابععليهاويضفيالأموريب!طأنأرادفلقد،بنفسهبأعمالهوالقائمذاتيأ

بأنبجرأةيزعموجدتهوهكذا.مرتابأأوشاكأيبدوأنبتاتآيردلمذاتهالوقتفيولكنه

.والصارمالثديدالاستمساكبتجريبيتهيستمسكلمولكنه.وواضحبسيطشيءكل

مناليهاتردالأشياءجميعوأنبيضاء،صفحاتبمثابةهيعقولنا"بأن:يقولفلوك

عامةقوانينإيجادعلىالقدرة،بأخرىأوبطريقة،لعقولنافإنذلكومع.حواسنا

وهكذا.ويقينها!وضوحهاحيثمنرياضينظامحقائق،وأكيدةواضحةحقائقلبلوغ

أوضحهالذيالأمر،العقلانيوضوحهوبينالتجريبيمذهبهبينمنطقيةفجوةتطالعنا

)28(
تماسكتدركفطريةملكةللفهمأنمنواثقالوككانلقد.بعدفيماوهيومبيركلي

تنسيقأبينهاوالتنسيقالمكرتلكرصفعلىقادرةالملكةتلكوأن،تماسكهاعدمأو

منشيءكليتلقىبيضاءصفحةحقآالعقلفهلالأشياء،يتعفلالفهمإن.صحيحأ

؟الخبرة

الخصائصبينالتميزهي،القضيةتلكحلبغيةلوكحاولهاالتيالطرقمن

نأسبقكماغاليليوإليهسبقهقدالتمييزوهذا.الثانويةخصائصهاوبينللأشياءالأولية

كماوالعددوالصورةوالامتدادالصلابةإليهاتدخلعقولناإإن:لوكقالفلقد.أسلفنا

موجودةوهي،للأشياءجوهريةصفاتهيالخصائصتلك!ان،أحوالهاواقعفيهي
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الخصائصأما.الحالواقعفيهيكماندركهاونحنالأشياء(في)أي"هناك"فعلآ

المواضيعداخلليستفهي،والشعوروالذوقوالرائحةوالصوتكاللونالثانوية

خلالمنمعرفتناكاملعلىنستحصلونحن.عقولناداخلهيبل)الأجسام(

.!المصاعبلنايخلقالذيالأمر،الحواس

علىاستحصلناإذاأنناتقريبأ،أدركقدفيلسوفنابأنللوكنقرأونحنونشعر

زعمهاالتياليقينيةعلىأبدأنستحصللنفعندئد،فقطالحواسخلالمنالمعرفة

الحسبانطباعاتنعرفإننا.بعدهيقينلاالشكمنحالفيحينئدونصبح.لمنهاجه

تتطابقبأنهانعرفأنلناكيفولكنتمامأ،للمعرفةقابلةوهذه،الخاصةبأفكارناأو

لوكتحليلإلىاستنادآ،فأفكارنا؟الخارجيالعالمفيالموجودةالمواضيعمع

ثمةوليسكما،الخارجيالعالمفيموجودةهيكماذاتهاالأشياءليست،بالذات

كالشيءذاتهالشيءليستالعينشبكةعلىالمرتسمةفالصورة.تماثلهاأنهاعلىتأكيد

صورةهيالصورةبأنوقلنا،ذلكصحةعلىراهئاإذافنحنولذلك،إليهتنظرالذي

إلىمفتقرةمعرفتناتكونأنينبغي،الآنبهنعرفماإلىواستنادأفعندئد،ذاتهالشيء

ومن.وواقعيةيقينيةمعرفةهيالخارجيبالعالممعرفتنابأنيقوللوكبأنعلمآ،اليقين

ولا.ريبةالشكوكأشدأثار،اليقينعلىالبرهنةيحاولوهو،لوكأنالمفارقات

هوعماالأصلطبقنسخةأذهاننافييطبعالحسيالإدراكبأنالقائلةالنظريةأنخلاف

لاساذجةنظرية-لوكبعد-الفلاسفةمنللكثيرينبدت،الخارجيالعالمفيموجود

المواضيعوبينبيننايفصلالحواسمنحجابأبأنيذكرنالوكبأنعلمأ.سخيفةبل

الخارجية.

لديناالمتوفرةالحسيةالمدركاتبأنلنعرفالفكرمنالقليلإلىإلابحاجةولسنا

نأندركمثلآيجعلناالألوانبعماءالمصابفالمرء.الخارجفيهناكلهاوجودلا

بينالتمييزفينظريتهاستعارعندمالوكأنوالحق.البصربجهازمرتبطاللون

وحاول،الثانويةعنتنازل،غاليليومنالثانويةوخصائصهاللأشياءالأوليةالخصائص

التمييزذاكبأنليقولجاء)28(بيركليولكن.الموضوعيةالمعرفةأجلمنالأوليةإنقاذ

،والمذاقكالراثحة"ذاتيان"أيضأهماوالصورةالحجمإنإذ،عنهالدفاعأبدأيمكنلا

نعرفلاونحن،الحواسأجهزةخلالمنعليهااستحصلنامعرفةيمثلانفكلاهما

والفورية.المباشرةالمعرفةبهما

فيدقيقأيكنلملوكانيقولمنممة.لوكعلىأخرىاعتراضاتوهناك

فهو.مكانهافيفقطاشخدامهاالفيلسوفعلىالمتوجبالمصطلحاتاستخدام
http://www.al-maktabeh.com
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الحسيالباعثمنكلأبهاليعني)تصور("فكرة"الرئيسيةالكلمةمثلآيستخدم

.مختلفانشيئانوهذان،العقلداخلوالانطباعة،الخارجي

أولئكمنهولوكأن،الأديبوالناقدالدقيقالمحللنظرفييبدووهكذا

أخذواثمومنشيء،كلسيوضحونأنه!موأعلنوابرشاقةانطلقواالذينالكئاب

المعرفةيضعبأنوعدالذيفلوك.ماجدةغيرنهايةإلىلينتهواويعمهونيتخبطون

103(،3"أأ3)ولأنانة)4(بالأحرىأويائسةشكيةمننوعإلىخلص،راسخةأسسعلى

إليهوصلماهوتمامأوهذا.الذهنيعالميهوإنما،أعرفهأنأستطيعماكلأنأي

.وهيوم)12(باركليالبارزانالبريطانيانخلفاهأيضآ

الذيالذاتيالعالم،عالمينخلقإلىانتهىلوكأنبرلينأشعيالاحظولقد

حقيقتهوجودلنايضمنأنأحديستطيعلاعالمولكنه،معهونعملنعرفهأننستطيع

تصوراتنا(.)أو"فكرنا"منحجابعنهيعزلناالذيالخارجيوالعالم،الموضوعية

بلغه.مايقصدأبدأيكنلملوكأنالمؤسفومن

عملتأنبعد،منهتبقىلمااستنادآمفكرعلىنحكمأنالعدلمنليسولكن

يحصىلاعددأأنفيهشكلامماولكنونقدأ.وتمحيصآدراسةالنقادمنأجيالفيه

،جديدةبرؤياعليهميطلعالفجربأن،لوكمؤلفاتيقرأونوهمشعرواالناسمن

.ولدتقدجديدةمعرفةمنامبراطوريةوأن،عيونهممنتتساقطالحراشفوأن

أمامالنوافذوفتح،غامضةميتافيزيقاكلخارجآبقدميهركلقدمتعافيسليمفحس

تيارفجرفهاالباطلةالرؤىأما.السركلماتهيوالعلموالبرهانفالمشاهدة.النور

الغموضعنهاونفضت،الأرضإلىسمائهامنالفلسفةوهبطت.الطريقمنالعصر

مفيدينأمسيااللذينوالحقيقةالواقعمعتتعاملوأصبحت،والارتباكوالعتمة

برلينأشعيالاحظوقد.بضيائهأوروباالسليمالحسوغمر،إنسانلكلوواضحين

فولتيرأسطورةخلالمننشاهدونحنأ.السليمالحس9مخترعتقريبآهولوكأن

مزاعمدحضالذيأالوكدالفلاسفةهفلكيفأميكروميجاسأبعنوانالمعروفة

ليتمجد9:مسرحياتهأبطالأحدبلسان)ح+ح،3(شيرنقالوقد.الأخرىالفلسفة

بولنجبروكوكتب.أالسوقيةالأخطاءركاممنالعالمحزرفلقد،لوكاسم

كلومعرفةخبرةإلىتوجهولقد9:قائلأبلوكإعجابهعنيعبراه!()ءطهع؟!ولأ

م9182عامفيجاءثمومنأ.الوضوحغايةواضحأعرضهماكلوجعل،إنسان

قائلأةفقرظهالأميركيينمنلوكتلامذةأحد
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"الفكري"العلممرةلأوليظهر"البشريالفهمفي!مبحثلوككتابأفي

وهو،مضىفيماشوهتهالتيالباطلةبالأوهامممزوجوغير،ومفهومواضحبمظهر

إ.مثقفإنسانكلفهمعلىسهل

كلمنللتخلصجديد،منالبدءبضرورةالشعورإيقاظفيالفضلأنوالحق

البسيطة،الجوهريةعناصرهاإلىالأشياءوتبسيط،ضروريةغيروتعاقيدولغوحشو

.لوكجونإلىيعودإنما

علىوتهجمواالتنوير،عصرأعقابفيجاؤواالذينالرومانسيينبعضهناك

قدلوكإنقالواإذ.لوكجونإلىبالجمالياتتحسسهعدموعزوا،العصرذاكضعف

وقد.وامورهالعاديالإنسانبوقائعفقطوالاهتماموالفنونالجمالتجاهلالناسعفم

وكلنيلةعاطفةوكلدينكلموتبأنه9،العصرذاكالرومانسيينأولئكأحدوصف

كرانستونموريسذكروقد.كيرحدإلىالنزعةماديكانلوكأنوالحق.سام"حافز

اهتمامآيبدلمأوروباكاتدرائياتزارعندماميسوفناان،لوكحياةمؤرخولءعشه()وله"3

أحجامها.بمقاييسإلا

إنسانأ،لوكإنسان،التنويرعصرإنسان،عشرالثامنالقرنإنسانكانلقد

خئرةروحآكان"فرانكلين"بنيامينبالشبهكلشبيهأكانلقد.وعمليأواعيأحصينآ

الامتداداتيتركبأنقانعآوكانشاعرأكانمانادرألكنه،فطنأكانولربمانافعآومواطنأ

القضايافيللحدسوكارهأ،يلامسهاأندونالخبرةامتدادات،والضبابيةالسامية

للشعرمفسدةكانتأالباردةالفلسفة"فلمسة.للوقتمضيعةيعتبرهكانلأنه،المطلقة

التنوير.عصرلإنسانبالنسبة

ذإ،لوكمنهاجنحوبارتياحانعطفوا،عشرالثامنالقرنخلال،الناسولكن

منحررهمأنبعدفلوك.والاتجاهاتالمجالاتمختلففيومثمرأنافعأوجدوه

ألكسندرالشاعروصفهكمالوكمنهاجكانلقد.جديدةاتجاهاتعليهمعرضالقديم

،الإنسانندرسأنفيهي،البشريللجنسالصحيحةالدراسة"إن:قالحينمابوب

تستطيعحيث،بيضاءصفحةالعقلكونفيلوكنظريةانذلكعلىزد.أاللهوليس

النفسفيوثبعثكما.والتعليمالتربيةبأهميةتوحي،شاءتكيفماتشكلهأنالخبرة

تحسينخلالمنوذلك،الأفضلنحوتغييرآبالذاتالبشريةالطبيعةتغييرإلىالطموح

تنشأالإنسانأخلاقأنبعدفيماهلفيتوسأعلنعندماوهكذا.الاجتماعيةالبيئةأحوال

كانلكنه،لوكنظريةفييتوسعكانشكلاف!نه،الخارجيةلظروفهانتيجةوتتكؤن

المنهاجوتطويرتدعيمعلىنيوتنمذهبمعلوكمذهبتحالفولقد.طبيعيآتوسعأ
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الوائقالترقبشجعكما.العمليةالعلوممالرأسزيادةوعلى،والتجريبيالمختبري

معآ.ولقينيةواقعيةمعرفةبلوغيستطيعالمنهاجذاكبأن

منكانالأدبميدانففي.الميادينجميعفيالتجاربلوكمذهبشجعلقد

نيرإلىمشدودينيبقواأن،البشريالفهمفيبمبحثهآمنواالذينأولئكعلىالصعب

عدوآبوصفهلوكهـان.سترنالأديبهوذلكعلىمثلوأفضل،الجديدةالكلاسيكية

بعضفيوذلك،مونتينأيضآولربمابايكونفرنسيسيشبه،العقليوللكسلللأهواء

المعقولفالفكر.ولاصعقوليتهمالناسوأخطاءالبشريةالأهواءعلىالذكيةملاحظاته

التالي:قولهفيولنتأمل.القصوىبالأهميةيتمتعلوكإلىبالنسبة

كبيرقطاعفيدائمتأثيرمنلهاكانمانرىونحن،المقدسةصورهاللهياكلإإن

غيرالقوىهيالناسأذهانفيوالصوروالتصوراتالمكرولكن.البشريالجنسمن

فإنولذلك.مباشرآخضوعألهاولخضعون،عليهموتسيطرتحكمهمالتيالمنظورة

الصحيحةالوجهةنوخههكي،اهتمامكلالفهمنوليأنعليناتفرضالعلياالمصلحة

مانادرآالبشرمعظم"ولكن.يصدرها"التيالأحكاموفيالمعرفةإلىسعيهفي

وأالعاطفةيضعونالأخرينأنبينما،الآخرونبهيفكرلماوفقأيفكرونفهم،يتعقلون

."العقلموضعالانفعال

الذيذاكإلىيفتقرونلكنهم،العقلاتباعيحاولونالناسمننوعثمةوهناك

طريقهمالأوثانعبدةضلكما،السبيلسواءيضلونوهكذا.السليمبالحسندعوه

أذهانهمفيالناسفيغرس،نظريةيمسرحونأوقضيةمتنيركبونفهم.بايكونلدى

تلكتصبحوعندئل!،طفولتهمفياكتسبوهامبادىء،راسخأغرسآمعينةمبادىء

علىكليآومستعصية،الجذورراسخة،والتعليموالتربيةالعادةبحكمالمبادىء

.اقتلاعها"

التفكيروضد،التحيزأوالهوىضدالنشيطالسليمحسهقوىكللوكويحشد

تلكمثلكانتوسواء،إليناوصلتعامةآراءعلىموافقتناوضدالانفعاليأوالعاطفي

الأخطاءأوالجهالةأقامتهسدبمثابةإنهاإذ،وطنناأوحزبناأوأصدقائناآراء،الآراء

عصرحنجرةبهدؤتالذيالصوتلهو،آنفآلوكقالهماأنوالحق.المعرفةوبينبيننا

سينطلق،بالغيرالاستشهادسلطانومنالميتافيزيقامنالمتحررالعمليفالعقل.التنوير

المستقل.التفكيرخلالمنمعرفتهرقعةتوسيعبغيةمغامرآ

المناقشاتمنعاتيةعواصف"البشريالفهمفي"مبحثكتابأثاروقد
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عالجشهيركتابمنبمستهجنولابغريبليسأمروهذا.والخلافاتوالجدل

إسحقصديقهظلالمعينحدإلىلوكتفيأوقد.والاستفزازالإثارةشديدموضوعآ

ذلكومع.عصرهفيالفكرحلبةفارس،تذكرمعارضةدون،وأمسى.العظيمنيوتن

الأنجليكاني،34(أححول!ولأ)ا)4ستلنجفليتفالمطران.والنقادالنقدمنلوكيسلملم

ملحد،آراءعلىوحتىشكيةوأفكار،هوبسنظرياتبعضعلىلوكفلسفةفيعثر

جميعينسفإنهإذ،المسيحيةسيدمرالمتطرفالتجريبيلوكمذهبأنووجد

إلىلوكمذهبفحؤلم1713عامبيركليالمطرانجاءثمومن.العامةالمبادىء

!،ناقدانأوناقدالمذكورينالمطرانينقبللوكهاجمأنسبقوقد.ماديمذهب

في)3+53*(نوريسجونوقام.ذاتهالموضوعفيمثلأاهشأ(احأ)3كوليير""أرثور

فينوريسانطلقوقد.الشديدالنقدلوكإلىليوجهم1017عامأصدرهكتاب

ماليبرانشالأبديكارتيةبعضومن،المسيحيةالأفلاطونيةمنلوكعلىهجومه

بفضلوذلك،إنكلترافيوقويةراسخةجذورالمسيحيةللأثلاطونيةوكان.المعدلة

المفكرين.منكمبريدجمجموعة

بيركليالمطرانجاءحتىوعويصأ،مبهمأكانلوكضدكتبماجميعولكن

لأيوجود+لا:قالحيث،المحضالعقليالمذهبإلىالمذهلةالقفزةتلكفقفز

ديفيدأظهرثمومن.بالذاتلوكمنانطلاقأتلكقفزتهوجاءتتصوراتناأعداماشيء

ا،!!+(الاحهارتليديفيدجاءثم.لوكمذهبفيالكامنةالشكنوازع)حولول+(هيوم

أفضتالمكرأوللتصوراتلوكرسمهاالتيفالطريق.الميكانيكيال!نفسعلمليطور

المذهبإلىأفضتأنهاكما.الحتميةأووالجبريةوالشكيةالعقليةالمذاهبإلى

إلىتستندلامعرفةبأيةيسفملاالذيالمرءإنستلنجفليتالمطرانقالوقد.الربوبي

كلأيضآنسفولربما،المسيحيالإيمانأسسجميعحتمآسينسفالحسيالإدراك

بالخصائصمعرفةكلأنكرحيثالمذهبماديبأنهأيضآلوكائهمولقد.دين

دز.هعع،صأ()1كارولوليمأيضأللوكوتصدى.أيضأاللهأنكرهذاوبعمله،الجوهرية

فيويكتملينموأخذجنينأيزاللايومذاككانالذيالشكيالمذهبأنذلكعلى

.هيومديفيد

بالإمكانليسبأنهاعتقدولقدمؤمنآومسيحيأتقيآرجلأكانلوكأنوالحق

منهاجهلكن،المسيحيالإلهامصحةعلىوأيضأبل،فقطاللهوجودعلىالبرهنة

سيماولا،آخرينتأثيرمعمتحالفأتأثيرهإنحيث،الشكأمامالأبوابفتحاوفلسفته

بالضيق.ليسميدانأوالشكيةللشكأوجد،الديكارتيينوالعقلانيينوفونتينلليبايل
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لايبنتز

الحدي!الأوروىالفكرتاريخ

الأثرالواسعالجبارالمفكرذاككان،لوكمعاختصمواالذينأولئكبينمن

جوتفريدإنه.قاطبةأوروبافيوأيضآبل،وحدهايلالمانيالعالمفيليسوالنفوذ،

لايبنتز.ولهلم

كانحيثأكاديميجوفيونشأ.لايبتزغمدينةفيم1647عامفيلايبنتزولد

وزار.)!ولحر(وجانالايبتزغجامعتيالمشهورتينالجامعتينفيودرس،بروفسورأبوه

البارزين،والفلاسفةبالعلماءالتقىحيث،ماينزلأميردبلوماسيكممثلولندنباريس

حولنيوتنمعاختصم،وكعالم.م1716عامتوفيوقد.هولندافيشينوزازاركما

لمبينهماالخصامأنوالحق.والتكاملالتفاضلحساباكتشاتإلىالسابقيكونمن

ولكن.الخصامذاكعنمتساويةمسؤوليةمسؤولانفكلاهما،مناسبآأولائقأيكن

الرياصين،بعضأيديعلى،والتكاملالتفاضلحساببعدفيمااتخذهالذيالشكل

ذاكاكتشافإلىالسابقيكونمنأما.نيوتنمعمنهأكثرليبنتزمعمتوافقأكان

اكتشافهنشرلايبنتزلكن.تقريبأذاتهالوقتفيمستقليناكتشفاهأنهمافيبدو،الحساب

.الناسعنلفترةعملهأخفىبالسريةالمولعنيوتنإنإذأولآ،

مؤيدوهلهوكان،كلاركوصموئيللوكناقش،كفيلسوتولايبنتز،

نأخلافولا.ونيوتنلوكنظريةعلىومناصروهفرنسا،فيحتىبهوالمعجبون

تأثرولقد،المراسصعبكانلكنهوالبراعةالعمقبالغمفكرأكانلايبنتز

وحاولوسبينوزا،ديكارتبفلسفتيأيضآتأثركما)المدرسية(وبالكلاميةبالأفلاطونية

فيمفرطأكانولقدواحد.فلسفيمركبفيالفلسفاتتلكجميعبينيؤلفأن

مذهبأنهؤلاءوجدحيثعشر،الثامنالقرنفلاسفةمعظمنظرفيالميتافيزيقا

يأيستطغلابأنهعلمألايبنتز،فلسفةفيلهماستهواءأكثروالبسيطالتجريبيلوك

الجوانبالمتعددةعبقريتهعئرتوقد.وأصالتهفكرهقوةعليهينكرأنالمفكرينمن

البرلينيةالعلومأكاديميةلإنشاءالمخططاتواضعهوفلايبنتزفعالياتها،منالكثيرعن

أوروباوتوحيد،علميلاهوتإلىاستنادأالكناضتوحيدوإعادة(،برلينإلى)نسبة

العلماءفيهاوجدحيث،المخطوطاتمنالعديدوراءهخئفوقد.سياسيأ

العلومتطويربأساليبوتنبؤات،الجبروتالبالغفكرهعلىدلائلالمعاصرون

أوليةحقائقثمةأنإلىمشيرأالتجريبيلوكبمذهبلايبنتزيقبلولم.الحديثة

أشدوهي،الحسيةالخبرةمنالمستمدةوغبرالمحضالعقلحقائقإنها)برينية(،
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منحقيقةهيغدأستشرقالشمسبأنالقائلةالحقيقةوإن.الحسحقائقمنيقينية

.4=2+2بأنالقائلةالحقيقةعنمختلفنوع

فيذلكقبليكنلم،العقلفيشيءثمةلي!!إنه:لوكقولعلىلايبنتزردوقد

."بالذاتالعقلعدا"ما:أرسطوإضافةمضيفأإ،الحواس

هذههـان.العقليلوكمذهبمعيتناقضالتجريبيلوكمذهبأنخلافولا

يومذاكتحؤلوافالناس.عشرالئامنالقرنفيللفلسفةالمميزالطابعهماوالتوترالثنائية

وحقيقةانتعاشأوجدواوقد،والمختبرةوالمشاهدةالمحسوسةالحقيقةنحوبأنظارهم

الماضي.ميتافيزيقاعرضتهاالتيالجافةالتجاريدفيوجدوهمماأكثرالواقعيةفي

إيجادإلىبهمتنتهيأنالواقعيةالحقائقمنيتوقعونذاتهالوقتفيكانواولكنهم

فهل.ذلكبلوغينتظرونبالفعلوكانوا.قذامأوخلفمنالباطليأتيهالاعامةقوانين

معتتلاءمالحقائقتلكجعلواهلأم،الواقعيةالحقائقمنالقوانينعلىاستحصلوا

المحض؟العقلمناستمدوهاأنسبقالتيالقوانين

)المكان(بالفراغنيوتنقولطإلىسيماولا،نيوتنإلىالنقدلايبنتزوخهلقد

نأوالحق.عاقلةصلبةجزيئاتبوصفهاالمادةفيمقولتهوإلى،المطلقينوالزمان

باختراعوتنبأكما.عصريتهافيالبالغةأنيشتاينبمفاهيمتنبأقدذاكنقدهفيلايبنتز

عظيمأ.رياضيأبالفعللايبنتزكانلقد.الرياضيأوالرمزيللمنطقالعثمرينالقرن

تحظلملكنها،ممتعةصورةلايبنتزإليناقدمهاالتيالعالمصورةكانتولقد

تبدولاقدوهي.محضةحدسيةاعتبروهاإذ،والدعمالموافقةمنبالقليلسوىآنذاك

أعلنلقد.كبيرحدإلىتصويرهافيعملقدالخيالأوالوهملكن،كذلكاليوم

وحداتإنها،الصغربالغةوحداتوهذه"،"موناداتمنمؤلفالعالمأنلايبنتز

خارجشيءأيمعيتفاعللاولكنهالكونصورةيعكم!"موناد"كلإنوقال.العقل

واحدكلإنحيثنظر"،"وجهةمونادكلكونإذهالآالوجوهأشدكانولربما.ذاته

لاختلافنظرآ،الآخرالمونادعنمختلفبشكلالكونصورةيعكسالموناداتمن

التغلبإلىالمونادفيمقولتهمنلايبنتزهدفوقد.الآخرمركزعنمنهاالواحدمركز

فالكون.سبينوزاأحديةضدفعلردةهي"أموناداتهوأنكما،الديكارتيةالثنائيةعلى

حجمهفيالصغربالغهومكونجزءكلإنإذ،تعدديتهفيللغايةبالغلايبنتزلدى

ذاتهالوقتفيوإنه(،اليوملنامعاصرةكنظريةيبدوالذي)الأمرالآخرعنومختلف

آخر.مونادكلتغييربدونمونادأيتغييريستحيلإنهحيث،آخرجزءكلمعمترابط
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تقرر.أنلهسبقإلهي)هارموني(تناغمالموناديالنظامويسود

صورتهفياللهوجودعلى()الكلاميةالمدرسيةالبراهينفدمجلايبنتزقاموقد

الصلةوثيقفلسفتهفياليومنراهوهكذا،سبينوزاوبفلسفةديكارتبفلسقةمتأثرأ،للعالمي

3(.دءطثا)ءا+80الذرةمنالأصغرالجسيماتفيالأبحاثعلىالهابطالمذهلبالإلهام

فيوالسبب،تفاؤلههولايبنتزعنعثمرالثامنالقرنعرفهماأشهركانوقد

منالمريرةالسخريةسخرحيثول!س!(،4أ4)حكانديدروايتهعنه*فيفولتيركتبهماذلك

نأيتوخببأنهيعتقدلايبنتزكانلقد.الممكنةالعوالمأفضلهوعالمنابأنلايبنتزقول

قداللهوأن،اللهإرادةذلكفيبما،شيءلكلكافيةعلةأو،كافيسببئمةيكون

نأبل،متع!فاختياريخترهولم،الممكنةالعوالممنالعديدبينمنالعالمهذااختار

اختيارتئموعندما.المتبادلةوعلاقاتهالضروريةقوانينهللعالموأناختيارهوراءسببأثمة

قبل،منكانتوكماكائنةهيكماتكونأنالأشياءجميععلىينبغيكان،معينعالم

منفعلكلأرادقدفعلأاللهوأن.الآخرمعمتبادلةعلاقةعلىشيءكللأننظرأ

كجزء،المستقبلأحداثمنحدثكلويقرريريدالذيوهو،الماضيالتاريخأفعال

عددإرادةعلىقادرآكاناللهولكن.بأكملهالعالملتركيببالنسبةأنموذجيةضرورةمن

أقلعلىيحتويلأنههذاعالمنااختارأنهغير.الأخرىالممكنةالعوالممنغفير

وفي.شرمنشيءعالمكلفييوجدأنالضروريلمنوإنه،الشرمنممكنمقدار

فخلقه.شرأالعوالمأقلهوعالمأياللهعقلرأىالبدء

حط+(40الأءأ"اللععدالة9بعنوانالمعروفكتابهلايبنتزوضعهكتابآخركان

نأكيفلنايشرحأنورائهامنتوخىمحاولةبمثابةالكتابهذاوجاء.م(171)0

كاتبآالكتابهذابايلتشاؤمأنعشوقد.الشرمنممكنقدرأقلهونراهالذيالشر

بأكمله.عشرالئامنالقرنفتنتقضيةعالجالرئيسيالمؤلفهذاإنإذ.وموضوعأ

علىيشتملأنيجبالخيرإنوالقائل،القضيةتلكعناللاحقروسوفجواب

تطزقالتيالعديدةالنقاطإحدىكان،الشرإمكانيةيفترضالذيالأمر،الحرالاختيار

يكونبأنملزممخلوقعالمكلبأنتقولالتيتلكهينقاطهأبرزولعل.لايبنتزإليها

الكامل.هووحدهفالله.المخلوقللكائنضروريةصفةاللاكماللأننظرأ،كاملغير

الوجودبأننجيبأنيمكننا،ذاتهخارجعالمأياللهخلقلماذاسألناإذاونحن

الكينونة،منهرميأتسلسلأيستوجبالعالمكمالأنأواللاوجود،منأفضلالناقص

معيتصارعلايبنتزنرىحينماونحن.الكاملبالمغايرةئبرزأنالناقصيتطلبحيث

قدبأنهنشعر(،والإنساناللهالدىالحرةالإرادةقضيةذلكفيبما،كتلكقضايا
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الشرإلىفولتيرأشاركماونشيربأيدينانرفعوعندئدلها،قرارلاأعماقفينفسهأضاع

حولنا.نراهالذيالحقيقي

الألمانيةللميتافيزيقاعارضأكونهيعدولالايبنتزبأنيعتقدونالذيأولئكإن

منالآخرالجانبيتذكرواأنعليهمينبغي،للشرأمرهفيمشكوكأورافضأ،الضبابية

أوردفلقد.العمليةتكنولوجاهالجانببهذاوأعني،وصفكلفوقالمترفعةالعبقرية

إسهاماتتتضمنلوائح)!ول!ا)أ،ولء3(سانتيلاناديجيورجي،للعلوماللامعالمؤرخ

الذي)وهوس!أ،7!ولهعحول()3الطيرانفنعلمفيأسهمفلقدالتكنولوجياميدانفيلايبنتز

النظامتمئيلوجهاز،الساعةودوران،البصريةوالأجهزةالصوتوعلم(،اسمهابتدع

بايكونمعيشتركوكان...إلخلأقنيةاوشقوالملاحة)ولولأ3!،حولء)!(الشمسي

تحويلفيالرغبةفيالقرنعلماءكبارمنوآخرينوهايجنيزوباسكالوديكارت

إطارهوالإطاروهذا.الطبيعةعلىبواسطتهاتسيطرعمليةقوةإلىالنظريةالمعرفة

منطويلةعمليةكانتإنما،ثورةالحالواقعفيبتاتأتكنلمالتي"الصناعية"الثورة

الحاسمةالخطوةالناسخطاوقد،قرونعدةاستغرقوثقافيوفكرياجتماعيتغيير

عشر.السابعالقرنفينحوها

البعض،ضحكيثيرقدالمتفائلالعقليمذهبهذلكفيبمالايبنتز،منهاجإن

الأرذثوكسية،بالمشحيةيكنلمفمنهاجه.بقليلليسبفضللهيدينالتنويرعصرلكن

كانلقد،الاكمانيالإكليروسعداءسيماولالهالعداءأشداستثارالذيالمنهاجهوبل

روحمعتمامآمتعارضأكانللميتافيزيقالايبنتزتعقيلأنومع.جريئآحدسيآمنهاجأ

العصر،لذاكالتجريبيالمذهبخالفإنهحيث،وجوههبعضفيالتنويرعصر

جعلمادةالنفسيجعلأنمنبدلأالفلاسفةأحدقالكما)فهوالماديمذهبهوكذلك

فيهأثرإنما،التنويرلعصرمعاكسآيكنلمأخرىوجوهمنأنهغيرروحأ(،المادة

فييبتأنعقلهباستخدامحاولوقد،عقلانيأأعماقهفيكانفلايبنتزالأئر.أعمق

معظممنمحافظةأشدكانلقد.ورياضيأعالمأأيضآوكان.الأخلاقيةالقضاياأعمق

تنبأوقد.بايلفيشاهدهاالتيالتدميريةروحهملهترقولمعشرالثامنالقرنفلاسفة

اتهمهذلكومع.الثورةإلىسينتهيالنقديالمذهبذاكبأن-نبوءتهوصدقت-

فلسفةمنقريبآكانالأحيانبعضفيأنهننكرلاأننامعبالإلحاد،الإكليروس

.سبينوزا

حيث،عشرالثامنالقرناختمارفيأسهمقدأالوك!لايبنتزإنالقولوزبدة

مطلعه.فيالمنيةوافته
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كريستيان،الألمانيالشعبيالعقلانيالمفكرقامعشرالثامنالقرنوفي

فألمانيا.محذوفلكنهمب!طبشكلونفوذهلايبنتزتأثيرليخفد،!اهس()13فولف

منهماأكثركانتإذ.التنويرعصرلتقبلوفرنساإنكلترامناستعدادأأقلكانتيومذاك

العصر،ذاكفيإبداعأالحركاتأكثروكانت.الحرالتفكيرإلىميلأودونهما،ورعأ

ول(الا))4هلليجامعةمناتخذتالتي13(!ا!)ولالتقويةباسمالمعروفةالدينيةالحركة

لها.مركزأ

يحقنأن3(س!ولح"ط)3شبينرفيليباللوثريالكاهنحاولم1666عامففي

أولئكومن.انحلالمنحالفيكانتاللوثريةإنإذ،بالروحانيةاللوثريالمذهب

وسليوجون)حول"حه!()1(بومييعقوبكانالألمانوالمتصوفينالدينيينالمصلحين

كنيسةلإحياءمحاولته،عشرالثامنالقرنمنالثلاثيناتفيبدأالذيحس3االاح

.إنكلترا

وقد.الأهميةبالغةشخصيةكان،بومييعقوبأنإلىهناثميرأنبناويجدر

.أفلاطونوبينبينهيقفالذيالأصيلالوحيدالفيلسوفإنهبعدفيماهجلعنهقال

الكهنةوفي،مارتنوالقديس)حمما،)!(بلايكوليمفيالتصوففيمذهبهأثروقد

غوتيه.فيالعميقالأثرلهمكانالذينعرالثامنالقرنفيالألمان

المحافظ.الألمانيالإكليروسمنالأمزينلاقىإنهفنقوللايبنتزإلىهناونعود

بأشدقوبلفقطفرنساوفي،موطنهفيكتبهطبعفيالعقباتطريقهاعترضتوقد

.اهمام

الممتدةالزمنيةالمرحلة)34!كةول(هازاردبولللفكرالفرنسيالمؤرخدعاوقد

كانالذيفالبيض"،الأوروبيالضميرأزمةمرحلة9م1715وم0168عاميبين

الثامنالقرنفيالتنويرعصرفيأجنحتهونمتفقسالسنواتتلكطوالمحضونأ

"الأرواحمنالقلةتأملاتوأمست،النهاررابعةإلىخرجالظلالفيكانوما.عشر

ونيوتنلوكوأنجبوسبينوزابهوبسبدأالذيفالفكر.المثقفينلدىمألوفةأالنادرة

وولدولدتالنقديةفالروح.التنويرلعصرأبؤتهوبحقيذعيأنيستطيعولايبنتزوبايل

ذلككلوكان،والفنونالسياسةإلىجديدةونظرةالعلميالتجريبيالمذهبمعها

عشر.الثامنللقرنالمقدمةبمثابة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اقصسالفصلى

والنه!لللنهةبيو!3الربوالتنويرلمححر

فولبر!الربوبيالمذهب!

لأنسكلوبيدياواديدرو!ومنتيسكيو

روصوجاك!متقدمةصنفيفولتير!

الأجتماعي.العقد!
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توخهالتيهيوصحةنبلآا!ثرالفلسفةفيهكانتزمن"ثمة

الفلسفةتلكمنأشدنفوذهاوكان.البشريالجنسمصائر

الاعتياديةالحالةوفسادالخطاتعتبروالتيللعزائمالمثئطة

.أللمجتمعات

كوندورسيأديالمركيز9

ينفذالكونيفانموذجها،معينذوقسجينليستالحفيقةان9

.أالبشريالجنسالى

ورتون""توماس

أ!ه()،5الربودالمذهب

ولايبنتز،ولوكوهوبسوسبينوزاوديكارتونيوتنبغاليليوالمرءيفكرعندما

بقولنانعنيونحن.العقلعصرالعاشرالسابعالقرنكونينكرأنآنئدعليهيستحمل

للتحليلمنهاجإيجادبغيةالجهيدالجهدبذلواقدالرئيسيينالمفكرينأنالسالف

ولايستندلاإنهحيثمنطبيعيأويكون،والمنطقوالصرامةبالدقةيتصفالعلمي

الضامنبوصفهاللهوجوديفترضونوكانوا.للطبيعةخارقةبعللمباشرةيستشهد

فحصهفيالطبيعةقوانيناكتشافإلىيسعىكانالمفكرولكن،منتظملكونالمطلق

بجفاءقائلأالهويجحزبمنلوكأتباعأحدعفقولقد.لهاوتحليلهللظاهرات

يعدلمأنهكما."الإنكليزيالدستورعنالمقدسةالأسفارفينبحثلن"إننا:وخشونة

نأذلكعلىزد.العلميةالحقائقعنالأسفارتلكفيالبحثالعصرذاكفيبالإمكان

الأسفارفيحتىنبحثأنالحكمةمنكانإذاعمايتساءلونبدأواالناسمنقلة

كانإذاوأنه.فسندشيءبأييسفمألاللمرءفينبغي.الدينحقائقعنالمقدسة
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الله،منبهموحىبأنهيزعموسواهما(والجديدالقديم)العهدانالمقدسالكتاب

ذلك.علىيبرهنأنعليهفيتوخب

عشر،السابعالقرنفيظهرتالمقدسللكنابالجديالنقدطلائعأنوالحق

م1678عامفيأصدرحيث3(،)+هولاسيمونريتشاردالكاهننقادهأبرزمنوكان

وبأسلوبألقىوقد"القديمللعهدالنقدي"التاريخبعنوانالمعروتالشهيركتابه

الخمسة.موسىلأسفارالموسويالأصلفيالشكمنكثيفةظ!،تمامأعصري

وحدهالعقلبواسطةيستطيعالإنسانكانإذاعفاقائلينالناسبعضتساءلوقد

نألنايمكننفعأيفعندئد،الأخلاققوانينيكتشفوأن،اللهوجودعلىيبرهنأن

الجريئةالأرواحمنقليلعددوجدوهكذا؟القديمةاليهوديةالأساطيرتلكمننجنيه

غيركثيرينأنذلكعلىزد.الآراءتلكمثلبطرحسرأتنطلق،الورعةغيرولربما

المرعبة،التأملاتتلكمثلفيللاشتراكمستعدينيكونوالمالذينومن،أولئك

العقلمعالأقلعلىيتعادلأنالمسيحيالدينعلىالمتوجبمنباتبأنهشعروا

ذلك.علىقادرأنهمنواثقينوكانوا.الحديثالعلمي

بينالتوترذاكأنإلى،الوسطىالقرونفي)الكلامي(المدرسيالمذهبويشير

أما.لقديمإنهبلالجديد،بالأمرليسالمعقولةوالفلسفةاللاهوتوبين،والعلمالدين

تغييرمع،آخر)مدرسيآ(كلاميأعصرأالناحيةهذهمنكانفلقد،عشرالثامنالقرن

والدينالعقلبينالتوفيقأيضأحاولالقرنفذاك.السابقةالمصطلحاتبعض

يرونآخرونهناككانبينما،كليأالمسيحيةعنالتخليترىقلةوكانت،المسيحي

وترغبتأملكانتالساحقةالأكثريةولكن،الدينعلىالحفاظبغيةالعقلعنالتخلي

بينهما.التوفيقفي

وكتببقلمه،عشرالثامنالقرنمنعطففيحمأ(،)!أ)3لسليتشارلأمسكوقد

فلقد.،وبراهينهالربوبيالمذهبمناقشاتمنالذهول)أصابهاسيدةروعمنليهذىء

منلهاوليس،وأسطورةخرافةالمسيحيةكانتإذاعمامرعوبةالسيدةتلكسألت

الشاكةتلكريبةسببلسليعزىوقدمنها؟لمحمدمماأكثربالمسيحالإيمانأسس

منالاكثريةوكانت.الربوبيينأباطيلدحضإلى،وقصيرسهللمنهاجوفقأ،الناعمة

دحضالسهلمنبأنهيعتقدون،لهماقدوتينوبويلنيوتنمناتخذواالذينالناس

فالمناظرة.بالسهلولابالقصيريكنلمالدحضذاكولكن.الربوبيالمذهبحجج

،م0174عامقبلإنكلترافينهايتهاتقاربولم،م0017عامفيلتوهابدأتقدكانت
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ضدالمشهورةكتبهلأحدمقدمةفيأول!()عس!ابتلر)02(يوسفالمطرانكتبحيث

قائلآ:الربوبيالمذهب

".خرافةالمطافنهايةفيالمسيحيةبأنيعتقدونالناسمنالكثيرون"أصبح

المحافظونوعبث.الميدانفيتنفردوكادتالنقديةالروحسيطرتلقد

وقد،المحاكمةإلىبهجاؤوابالذاتفالله.مقدسآشيءأييبقلمأنهمنالمتشددون

العقل.محكمةإلىصختهايثبتماتقذمأنالمقدسةالكتبمنالناسطلب

،م0173وم0916عاميبينماولدتالتيالتنويرعصرروحتميزتولقد

شيءبأيتسفملمإنهاحيث،القديمةالأساطيرفيلأغوارالسابرةالفضوليةبشكيتها

المناظراتأشدتكونأنالمنطقيلمنأنهلنايبدووهكذا.والإيمانالعقيدةمنطلقمن

أنفسهميسفونالذينأولئكبين،الدينحول!الدائرةتلكإثارةالتنويرعصرفي

الإضافةإلىنسارعأنبنايجدروهنا.أرثوذكسيةالأكثرالمسيحيينوبينبالربوبيين

بشيءالخاصإيمانه،الجريئةالنقديةروحهإلىبالإضافةالتنويرلعصركانبأنهقائلين

"العقلإ.ئسمىما

بأنهميعتقدونوكانوا،فقطباللهيؤمنوناسمهممننفهمكماالربوبيينإن

القديميأولئكمنيكونلملذلكفهم.العقلبواسطةوجودهإثباتعلىقادرون

صادقيكانوابل،والملحديناللاأدريينمنالشكصحارىفيوالعامهينالإيمان

يكنلمعشرالثامنالقرنأنذلكإلىأضف.الخاصلأسلوبهموفقآولكنالإيمان

كماوسليجونالقرنذاكأنجبوقد.أقليةكانواوالشاكونفالربوبيون،دينيآلاكليآ

مهتمينيكونوالم،عشرالثامنالقرنفيالفكرقادةمعظمولكن.أيضأفولتيرأنجب

عصركانفالعصر.اللاهوتيةالمناظراتملواقدوكانوا،المطلقةالغاياتفيبالحدس

التيالرئيسيةالقضيةيعدلمالدينأنذلكعلىزد.دنيويفكرالىالفكرتحويل

الإسرافمنوأصبح،الحياةفروعمنفرعإلىتضاءل!فلقد،البشرباهتمامتستأثر

العصربأنه،التنويرعصر"التاريخ+فكرةكتابهفيكولنجوودوصفولقد.ملامسته

ذكرناوقد.دنيويةدائرةوالفكرالحياةدوائرمندائرةأوفرعكلليجعلاجتهدالذي

هوالأزمانمعظموفيالناسلمعظمبالشبةكانالدينبأن،توينبيأرنولدالمؤرخ

العصرذاككانفلقد.العادةتلكعلىثارالتنويرعصرولكن،الرئيسياهتمامهم

ماعداما،الميادينجميعفيالدينمنالخلاصالكثيرونفيهحاول!الذيالعصر

الأخلاقيةويؤفنالدنيويالعلمصحةيثبتفيماالنفعيةالأغراضتأمينمنهيضمن

لاجتماعية.ا
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كتابأ،عنهالحديثفيأسلفناالذيالشهيركتابهإلىبالإضافة،لوكجونوضع

،الخاصتقواهلأسلوبوفقأالتقيالرجلوهوولوك."المسيحية"معقوليةبعنوانآخر

الحدمعرفةفيبرغبتهمدفوعآ"البشريالفهمفيمبحث9الشهيرمبحثهكتبأنهيبدو

كانت،لوكفيهيكتبكانالذيالزمنوخلال.الدينبأموريقينآيبلغهانيمكنالذي

التعصبوعن،التافهةالدينيةالأمورعلىالمشاجراتعنعامآانعطافآتشهدإنكلترا

لدىقبولأتلقىلاأمرأوقضيةلأيةالحماسةوكانت،الثورةمرحلةوعنفالطائفي

المعتدلةالثورةجاءتوقد،الاعتداليومذاككانالرئيسيالناسمطلبإنإذ.الناس

فإنذلكومع.الناسصدورفيوترسخهالمطلبذاكلتساندم!688عامثورة

تشجيعفيترغبتكنلم،عشرالثامنالقرنخلالإنكلترافيالحاكمةالطبقات

نأوهوألاواحد،لسببوذلك،التقليديالدينعنتشذمتطرفةبدعةأيةأوالإلحاد

بالغسندفإنهاولذلك،للأخلاقأساسيةدعامةالمسيحيةبأنتشعركانتالطبقاتتلك

والمعروفهولندامنبايلبيارمنكتبهماالناساعتبروهكذا.السياسيللمجتمعالقوة

صالحآ"،مواطنأايضأيكونقدالملحدأنإعن،التقليديةللمعتقداتالشديدبعدائه

الناسمنالقلةسوىمعهيتفقولم،فضيحةبمثابةتلكمقولتهالناساعتبرأقول

حيث،الدينيةالقضايافيللاعتدالبالنسبةناضجأيومذاككانفالوقت.المحترمين

عقلأكونهاعنتزيدلاأنهاعلى،التعصبمنالمسلوبةالمسيحيةإظهاربالإمكانكان

كتاباتجاءت،الاعتدالتيارمعوانسجامأالموضوعوبهذا.سليمآحسأأو،ثابتأ

نألناسبقالذينكمبردجأفلاطونئىأبحاثوكذلك،الأنكليكانية""المتسامحونطائفة

والعلم.الدينبينالتوسطفييرغبونكانواإنهمحيث،ذكرهمعلىجئنا

تلكمنوالقائداللامعالتلميذكان،م0172عاموحتىم0017بعاموابتداء

""المتسامحونوكان.كلاركصموئيلوالفيلسوفالأنكليكانيالعالمالمدرسة

يطالبا!،3ءس!(ا)!هأكاستليونالبارزمفكرهموكان،التسامحعنالأوائلالمدافعون

منيمكنماأقلفيهايكونوأن"،وبسيطةقليلة"قواعدإلىايإيمانقواعدتختزلبأن

والمزيدالحماسةمنوالأقل،المسيحيةالأخلاقمنيمكنماواكئر)الدوغما(العقيدة

بسببالعصرأسلوبمعيتفقالكلفينيالمذهبيعدلموبذلك.الصالحةالأعمالمن

برفته،الأرمينانوسيالمذهبأصبحكما.ثوريآلكونهوربما،التطرقفيمقالاته

طوائفمنالانشقاقيةالمجموعةأما.شعبيأمذهبأالأخلاقيوموقفهالحرةوإرادته

غلوائهممنوخففواشعبيتهممنفقدوافلقد،والمستقلينوالكويكرالبرسبيترية

الدينية.
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وأكثرمعقولةبمسيحيةالمطالبينمنواحدسوىيكنلملوكفإنوهكذا

قانونمفعولسريانوبانتهاء.التاريخمخلفاتمنفغداالدينيالاضطهادأما،اعتدالأ

طوالاستمرتحيث،الصحافةحريةحقبةإنكلترافيبدأت،ما-396عامالترخيص

الفرنسيةالثورةعواصفهبتعندماولكننادرأ،إلأتعئىولمعشرالثامنالقرن

والتعطل.المضايقاتالبريطانيةالصحافةلاقت

جوفيللامتحانتتقدمأنالمسيحيةعلىالمتوجبمنكان،العقلعصروفي

علىقادرةبأنهايعتقدونلوكجونفيهمبمنمناصروهاوكان.الحرةالمناقشاتمن

مععقائدهامنأيةفيتتعارضلاالمسيحيةبأنالاعتقادوكان.بنجاحالامتحاناجتياز

هو(بالإلهامالمساندغيرالعقلوراءماتكونقدفيهاأشياءثمةبأن)علمأالعقل

يعتقدونأيضأكانواالوسطىالقرونفيالكلاميينأنشكولا،التقليديالاعتقاد

اليوتوني،العلمضمنأيعنيكانعشرالثامنالقرنفيالعقلمصطلحولكن.بذلك

،الناسلدىالمحبوبالبرهانأنذلكعلىزد.الأرسطويةالفلسفةيعنيكانمماأكثر

الدليللنايقدمقوانينهابجلالالظاهرالطبيعةانتظامبأنالقائلالبرهانيومذاككان

ثابت.بإطارالقوانينتلكعملياتزؤد،عاقلخالقوجودعلىالقاطع

وقد،الطبيعيةوالأخلاقيةالمسيحيةاتفاقعنكثيرأيومذاكالناستحدثوقد

تنطبقعلمأتكونأنيمكنالوضعيةالأخلاقبأنمعأ،كلاركوصموئيللوكزعم

بينما.النفوسفيالإعجابيثيرانطباقأالمسيحيةالأخلاقيةسننعلىالأخلاقيةسننه

حسبوجودالقائلةالنظريةيساند،الناسلدىالمحبوبالكاتبشافستيرياللوردكان

العقلولكن.الطبيعيالدينمنبعهوالحسذاكوأن،الإنسانفيفطريأخلاقي

أخلاقيبمذهبللتسليمم!شعدينيعودوالمفالناس.الوضعيةالأخلاقيةأخيرأاكتسح

علىيبرهنأنيجبالأخلاقفيمذهبأيإنإذ،فقطالمقدسةالأسفارإلىاستنادأ

العقلإلىباستنادهيزعموالاأويزعموا،أنلهمالجائزومن،العقلإلىيستندأنه

يثبتالعقلإنتقول،تمامأارذثوكسيةمسيحيةوهذه،العقليةالمسيحيةوكانت.وحده

الوحي.محلالعقليحلانيقترحونكانوامنهمالجريئينلكن.والوحيالإلهام

والكابالعقلميدانيفيتدوركانتالأخلاقحولالمناظرةأننرىوهكذا

اللهبحقيقةالمعرفةعلىقادرالعقلبأنباعتقادهمالمستمسكونفالربوبيون.المقدس

المقدسة،الأسفارعلىمضادهجومبشنقامواقد،الأخلاقيةالمبادىءمعرفةوعلى

الحرةالمناظراتجميعومن.للعقلالمنافيةوسخافاتهاالذاتيةتناقضاتهااظهرواحيث

التيهي،المقدسبالكتابالمؤمنينمناظراتكانت،الدينبحثموضوعأثارهاالتي
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الأسفارنصوصلأنوذلك.الحرجغايةحرجمركزفيالورعالإنسانوضعت

الشكبغيوموالمغففةالفهمعلىالعسيرةالمواضيعمنبالغزيرتتدفق،المقدسة

والريبة.

سلسلةأطلق،العقلأمامالامتحانإلىالمسيحيةبتقديمالمطالبةإنالقولوزبدة

وأ،التقليديينغيرالمسيحيينمنقليلأعددآمكنتالتيوالمنازعاتالمناظراتمن

المسيحيينطريقفيالعقباتوزرعالمصاعبخلقمن،للمسيحيةالمناهضين

الأرثوذكس.

ثمةكانت،م0173وم0916عاميبينتقريبأالواقعةالزمنيةالمدةوخلال

حولالمناظراتفقطتتضمنانكلترا،فيالصادرةالكتبمنبهابأسلامئويةنسبة

وذلك،الربوبيوالمذهب(القدسوالروحوالابن)الأبالأقدسالثالوثموضوع

أما.المقدسالكتابفيوواردةالموضوعينذينكمعمتجانسةقضاياإلىبالإضافة

العقلأو)و(المقدسالكتاببأنالقائلينأولئكف!ن،الأولبالموضوعيتعلقفيما

منيجعلواأناستطاعوا،التقليديةالأقدسالثالوثلعقيدةالدعممنالقليليقدم

الانشقاقيةالطوائفحتىالمناظراتتلكشقتوقد.قويةقضيةتلكمقولتهم

شديدةضربةالأقدسالثالوثلعقيدةالمناهضونوخهوبذلك.الأنجليكانيةوالكنائس

الأعمدةأحدكانالأقدسبالثالوثالإيمانلأنوذلك،الأرثوذكسيةالمسيحيةإلى

نيقيامؤتمرمنذالتقليديةبالمسيحيةتدينالتيالغربيةالكنائسلجميعبالنسبةالرئيسية

فقطالقلةأنوالحق.م325عامفيالمسيحيةالحقبةمطلعفيعقدالذيالمسكوني

الطريقشقواأولئكولكن.للمسيحيةمناهضينكانواالتثليثلعقيدةالمناهضينمن

للمسيحية.مناهضأشكدونمنهمالبعضكانحيث،الربوبيينأمام

وحيإلىحاجةفييكونأنوبدون،وحدهالعقلبأنالربوبيالمذهبويقول

ينبغيالسببولهذا.والأخلاقللدينالصحيحالفهمإلىقيادتناعلىقادر،إلهامأو

بأنالقائليناوشفستبريوكلارك"لوك!أولئكوبينالربوبيينبيننميزأنعلينا

الأولىعننستغنيأننستطيعأننايعنواولم،العقلمعمنطقيآتتفقالمسيحية

العقلانيينالمسيحيينإنقيلإذانعترضلاونحن.فقطالعقلونستخدم)المسيحية(

والكافر!ت.للمسيحيةوالمناهضينالربوبيينأمام،منهمقصددون،الطريقمهدواقد

تلكعرفتهاالتيالمناظراتطوالمذهلأاغفالأالناسأغفلهضخمأ،فارقأثمةولكن

الاعتقادوبينمعقولدينالمسيحيةبأنالاعتقادبينهوالفارقبهذاوأعني،الحركة
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فيالربوبيبالمذهبيدعىالذيهوالأخيرالاعتقادفهذا.لهاضرورةثمةليستبأن

عشر.الثامنالقرن

تندالوماثيوولءاه+()4تولاند).2(جونفيهمبمن،الربوبيينأنالمعروفومن

ولمفهومالمسيحيةللأخلاقيةاحترامهميبدونكانواشأ(ولأ))5)3كولنزوأنتونيولأ+()اء4

المسيحيةالعقيدةوجوهإلىسهامهميسذدونكانوالكنهم،للهالمسيحيالدين

الطبيعيالدينسوىليساللطيفالرقيقالدينهذاإنيقولونكانوافلقد.ومطلاتها

لوحيضرورةثمةليستهـانه.البشرجميععقل،العونمنالمحرومللعقلالمتاح

أسطورةهوإنماالضرورةتلكبمثلالاعتقادوأن،طاقاتهفيالزيادةبغيةخاص

حيث،المسيحيةالديانةأفسدتاقداليونانيةوالميتافيزيقااللامعقولةفالعبرانية.يهودية

"أما:قائلينيسترسلونكانواثمومن.وقرونقرونخلالالعديدةالشوائببهاعلقت

ذاتهاالأخلاقيةالمبادىءإلىدعاوقدوممتازآ،رائعأأخلاقيأمعلمأكانفلقدالمسيح

،الكبرىالعالممذاهبجميعوفيوالرواقيةوالإسلامالكونفوشيوسيةفيوالموجودة

البشرجميعكونإلىيعودذلكفيوالسبب،متشابهةجميعهاالمذاهبتلكوأن

بنائجدر).نفسهالفطريالأخلاقيبالحسلربماأوذاتها،العقليةبالملكاتيتمتعون

الربوبيونوكان.(التفاصيلعلىمتفقينجميعآيكونوالمالربوبيينأنإلىهنانثميرأن

هـانها!الطبيعةديننشرإإعادةهيالمسيحيةبأن،كتبهمأحدعنوانقالكمايعتقدون

ومنالنيوتنيالعالممنمزيجأالمسيحلهميبدووهكذا.!الخليقةقدم"قديمة

.وحدهالعقلمنالأخلاقيةتعاليمهاس!مدوقد،الشعبيالفيلسوت

جامعةأستاذوهذا،03ءطء،ولا)()ولهاتشيسونوفرنسيمىشافتسبريافترضوقد

الأخلاقيالحسذاكأنومع،الجماليبالحسذهنيأمرتبطآأخلاقيأحسأ،اسكتلندي

الطبيعةفيالأساسيةالميولمنتدريجيأاكتسابهنستطيعأنناغير،الفطريبالحسليس

وهاتشيسونشافتسبريكانلقد.الخلاصهـالىالخيرإلىيقودناالذيوهو،البشرية

لمبأنهماعلمأ،أنانيجوهرهفيهوالإنسانبأنهوبسمقولةبدحضيومذاكمهتمين

الذاتية.المصلحةوجودينكرا

الإعجابشديديالناسوكان،أسلوبهفيوأنيقآلامعآكاتبأشافتسبريكان

والجنتلمانالمثقفالإنكليزيالفردصورةرسمفيالقليلبغيرأسهموتد،بمقالاته

ومحتدأ.تأصيلأالعريق

كتابهفيعنيفةصدمةالناسصدمءه(ولءول7!4أا)حا1(مانديفل)0ديبرناردلكن

المجتمعخيرإلىتفضيالأنانيةإنة:قالطحيث"النحلاأسطورةبعنوانالمعروف

21آ/الحديثالأوروىالفكرتاريغ
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علىتحافظمثلأالترفحياةوإن،عامةفضائلهيالشخصيةالرذائلوإن.ورفاهه

الأشدالغرائزبتسخيرهميحكمونالحكماءالحكاموإن.الاقتصادعجلةدوران

السخرية،للخيروالفاعلالطيبشافتسبريإنسانمنمانديفلسخروقد."حقارة

تفرعتوالتي،الأخلاقفيالمناظرةتلكأنوالحق.المنعشةلكنهاالمزعجةاللئيمة

أخلاقيةمستوياتعنالربوبيينبحثمنفرعأكانت،أخرىمواضيعفيمناظراتإلى

العقل.فيأو""الطبيعةفيجذوروذات،الدينيالأسبابعنمستقلة

الأخلاقيينأنإلا،المقدسللكتابالأخلاقموضوعبتركلوكقنعوبينما

يتجاوزها،ولامعينةحدودعنديقفكانالذيفالعقل.لوكحذويحذوالمالإنكليز

فهل.المحافظينقلقأثارالذيالأمر،وثابتةحرةبخطواتالأخلاقميداناقتحم

بحيث،العونمنالمحرومالعقلبواسطةللسلوكقانونأيكتث!فأنالمرءيستطيع

الطبيعة؟فيالوضوحغايةواضحلأنه،الخطأعنمعصومآقانونأيكون

ولذلك،للعقلمنافيةكثيرةبسخافاتتطفحومواقفهمالربوبيينمناظراتكانت

مولتونقاموقد.حولهمالممتازةالإنكليزيةالحقولاستقطابعنتمامأعجزوافإنهم

الربوبيينآراءأنعلىليبرهناالقرنمنتصففيهيومديفيدوكذلك،)وله،حاولهول(

وأ،طبيعيةأخلاقيةبوجودالقائلةللفكرةإسنادأيتقديمعنتمامأعاجزةونظرياتهم

خلالمن،منهمالمتوحشونوحتى،الناسجميعيدركهومنارأحديطبيعيدين

بعنوانالشهيركتابهفيليدللبتلرجوزيفالمطرانجاءثمومن.العقلمواهب

ومسارأ!دستورأللطبيعةبهوالموحىالطبيعيللدين)!هاءولول()5(التمثيلي"القياس

وأن،واضحةأخلاقيةمبادىءعلىالطبيعةفييعثرلاالإنسانأنعلىم(،)1736

وتخريبخرابمنآثار،سلبيبمفهوم،الأرئوذكسيالديننقادومخلفللربوبيين

الشكمنبظلالألقتالتيالكتبمنبمئاتالمنازعاتتلكأثمرتوقد.شديدين

المثقفين،بينالشديدةالخلافاتيراقبونوهمالناسوجدوقد،المسيحيةصحةعلى

أذكياء،دعاةكانواالربوبيينأنوالحق.اللاهوتيتجاهلواأنلهمالأفضلمنأن

يكونقدفيماتمامأنجحواذلكومع،الوضعيمذهبهمتثبيتفيفشلوالكنهم

سمعته.تشويهوفيالمسيحيالدينإحراجفينجحوالقد،الرئيسيقصدهم

شهرةأوسعوأصبح.الأوروبيةالقارةإلىالإنكليزيالقنالالربوبيالمذهبعبر

تابعالإنكليزيالتنويرعصرأنومع.الساخرةوحكمهالقصيرةفولتيرلقصائدنتيجة

العقلحركةأنغير"سميثوآدموهيوم"بيركلي!طاغيةشخصياتمعمسيرته

مقدارننسىألالناوينبغي.فرنسافيوالشهرةالنجاحمنذروتهابلغت،تلكالتنويرية
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إنكليزييكانافكلاهما.الإنكليزيالتنويرعصرثمارمنوفولتيرمونتيسكيوجناهما

للربوبيينباهظبدينمباشرةيدينفولتيروكان.ولوكنيوتنبمذهبيومؤمنين،الميول

المنفيواليعقوبيالربوبيالكاتبوهو،فولتيربهمالتقىممناحدهموكان.الإنكليز

سيما)ولاالألمانيةالمثقفةالطبقةأنذلكعلىزد.اه!(6!ولأ)حمم!هعبولنجبروكاللورد

فيماوخاصةفرنسافيأما.للتنوير"9منبعأبوصفهاإنكلتراإلىتتطلعكانت(،ليسنغ

فالتفكير.أيضأالنوعذاكمنوماضيىطقوسلهاكانتفلقد،الربوبيبالمذهبيتعلق

مرسينالكاهنديكارتصديقوجدوقد.وديكارتمونتينبعدجاءفرنسافيالحر

وفجرةوالملحدينالربوبيين"كفربعنوانغرفمبحثبكتابةملزمأنفسه)حولولء3!حول(

روادمنرائدينكاناوسبينوزاسيمون)الكاهن(الأبأنذلكعلىزد.العصر"هذا

اكتشفوقد.الأنظارإليهالفتتقدفونتينلليمؤلفاتوأنكما،النقديةالدراسات

ومارسهاإليهاودعاوضعهاالتيالأبيقوريةالفلسفة،شابآيزللماوهو،مرعوبأفولتير

.(ح!"!هول7!"خا)ولحأشولحيدي"الفاجر"الراهب،باريسفي

ينتضرأوالنوريرىأنلهقذروالكتاباتالمؤلفاتتلكمنبالكثيرليسولكن

يتمتعانالقرنمطلعفيوالنشرالفكركانوحدهاإنكلتراففي.الناسبينبحرية

التيوالكتبالمقالاتمنالكثيريقرأأنيستطيعإنكلترافيالمرءوكان.بالحرية

أخلاقيته.وحتىالتناقضمنوخلؤهومصداقيتهالمقدسالكتابصحةبجرأةتهاجم

د!اثارة،عليهموالتهجمسخريتهامنالناسمنالكثيرينتوفرلمالهجماتتلكأنومع

لامثيللقرنالبابفتحواقدالإنكليزفالربوبيون.بتاتأئمنعلملكنها،حولهمالفضائح

تساءلولقد.موروثرأيوكلنظريةوكلعقيدةكلاستجوبتحيث،جرأتهفيله

شيءثمةيعدفلم،المحاكمةإلىئقذمنجفسهاللهكانإذاقائلأالنا.سأحديومذاك

قداسة.ثمةأومقدس

الموجةضدجزئيةفعلردةإنكلتراشهدتعشرالثامنالقرنمنالثلاثيناتوفي

الأرئوذكسية،بالمسيحيةالضررالعشريناتطوالألحقتوالتي،للمسيحيةالمناهضة

وكان.التثليثبعقيدةالمؤمنينوبينالربوبيينبيندارتالتيالمناقشاتخلالوذلك

أبرزكانطالأقزامالملحدينأو"التافهينإالفلاسفةمهاجمأكتبالذيبيركليالمطران

البارزينصتأيضأوكان.بتلرالمطرانحالكانتأيضأوكذلك.تلكالفعلردةمظاهر

كاتبوهذا)*!سأ(،لووليمأ،ءأ!!34)ءأالتقيالمتصوت،المسيحيةأعداءعلىالردفي

المناظراتمنالطويلةالسلسلةتلكبهدفعتوقد،والأسلوبالحجةوقويلامع

،الموضوعهذافي"لوكأمعوششوي.الدينفيالمعقوليةعنالتخليإلىوالنزاعات
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وهو،عشرالثامنالقرنفيمسيحيأعظمكانهذاوسليأنولربما،وسليجون

إلىالموجهةالجبارةوسليمواعظأنوالحق.إنكلترافيالإنجيليةالحركةمؤسس

منأكانواسواء،المحترمينالإنكليزمعظمالصريحةبانفعاليتهاصدمتقدالدنياالطبقة

فالمذهب.العامةكنيسةأوالتقليديةالكنيسةمنأو،الهويجحزبأوالتوريحزب

الفقراءمنالقلةسوىيتبعهولم،السمعةسيءمذهباكانوسليتزعمهالذيالمثيودي

بالنسبةالأهميةبالغكانولقد.الزمنمنطويلةلمدةتلكحالهعلىوبقي،والبائسين

العليافالطبقتان.العقلعصرمواهبمنموهبةكلغضبأثارلكنه،للمستقبل

ولاالإلحادفيترغبانتكنلمالأوغسطيةإنكلترافيالإنكليزيالشعبمنوالوسطى

مذهبأوتتعشقان،دينيةحماسةلكلترثيانكانتاذلكومع،الربوبيالمذهبفي

بالفضائلإلايطالبهملاأحديأبيوروتانيأأو،الحيويةمسلوبيكونأنكليكانيأ

كان(التثليثلعقيدة)المنكرالتوحيدمذهبأنأحدهملاحظوقد.المألوفةالبرجوازية

جوناثانوكذلكبعدهمنوالإنجيلونوسلياعتقدوقد.تحتضرلمسيحيةالسرير

لقد.ودورهالتوحيدمذهبحالتلكبأن،الأميركيةبريطانيامستعمراتفيإدواردز

.للأخلاققانونإلىيختزلوهاوأن،دنيويةعقيدةالمسيحيةمنيجعلواأنيخشيانكانا

وسليأنخلافولا.المقدسالكتابأساطيرصحةينكرونيومذاكبدأوافالمثقفون

الرخاءمنقواهيستمدكانالذيالانحلالتيارأماميصمداأنمنأضعفكاناهـادواردز

.جديدةبنظرياتالمعرفةمنوكذلك،الذاتعنوالرضاء

فياتخذهالذيالانعطافمنأشدانعطافأفرنسافيالربوبيالمذهباتخذولقد

الفرنسيفالإكليروس.الهويجحزبقبلمنوالمحكومة،نفسهاعنالراضيةبريطانيا

هائلةاقتصاديةبقوةيتمتعوكان،الواسعةالامتيازاتذاتالحاكمةالطبقةمنجزءآكان

رجعيةأشديكونأنالبديهيفمنولذلك،السياسةفيشديدنفوذوذاالتعليمويحتكر

الوسط،الحلسياسةالمعتمدةالإنكليزيةالكنيسةأنبينما.البريطانيالإكليروسمن

يطأطىءلمالفرنسيالإكليروسبأنعلمأ،الربوبيالمذهبعواصفأمامانحنت

وكان،الدينأمورفيليتساهلمستعدأيكنلمالفرنسيفالمجتمع،أمامهاالرأس

التنويرعصرخلالالدينيةالمناظراتكانتوقد.ترحملابضراوة!"الفجرةيحارب

بقيوقد.بريطانيافيمنهافرنسافيقسوةأشد،م0176وم0173عاميبينالممتد

الفلاسفةأ9حركةمنمتكاملآجزءأوأصبحوديدرو،فولتيرفيحيأالربوبيالمذهب

فرنسا.فيالعظام
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خلاصةيعتبرأللربوبيالإيمان"إعلانالفلسفيالقاموسفيالواردتعريفهوأن،صباه

مصطلحاستعماليفضلكانفولتيرأنإلىهنانشيرأنبنا)ويجدر.الربوبيللمذهب

إلهوأنهموجودفالله.(ذاتهالواحدالمعنىلكلاهماأنمع،ربوبيمصطلحعلىموخد

اقائلأ:الربوبيوششرسل.الإنسانشؤونفيمباشرةنفسهيشغللاولربمابعيد،

الرذيلة.ويعاقبالفضيلةيئيباللهبأن،الأقلعلىيؤمنوا،أنللناسالخيرمنولكن

المنبعمنتنبعالأديانجميعأنكماومعقولأ،وبسيطأوبديئيأوأصيلآعامآدينآثمةوإن

يؤمنونأنفسهمقرارةفيكانواوالمسيحوكونفشيوسومحمدسقراطدان.ذاتهالواحد

لناويجوز.قلبكلفيمنقوشالدينوهذا،الطبيعةدينوهوألا،ذاتهالواحدبالدين

والميتافيزيقيينالكهنةوإن.عادلآوكناللهاعبدالتاليينالأمرينإلىأوامرهنختزلأن

ثمومن،مفهومةغيرأصبحتحيثالبسيطةالمسيحرسالةأفسدواقدالظلاميين

الربوبيونوششطرد."معنىكلمنخاليوكلامباطللغوإلىاستنادآالناساضطهدوا

سيسودفانذاك،المضللينالكاذبينالمرشدينبأولئكنطيحعندمااونحن:قائلين

اللهسيعبدونالفلاسفةبإرشادالناسوإن.للإكليروسضرورةثمةوليست.التسامح

وتدعيمالخيرةالمواطنيةبتطويرالمصلحةالربوبيةالكنيسةوستقوم.منتظمةبصورة

اعتقدواالذين،عشرالئامنالقرنفلاسفةفلسفةخلاصةهيتلك."الأخويةالمحبة

السليم!"الحسهونورهوأن،البشريالجنسعلىيثمرقبدأجديدآفجرآبأن

الواضحة.البشطةوالحقيقة

وعلى،باللهالناسمعظمإيمانفيالمتجليةالصلابةعلىنشددأنينبغيوهنا

لها.واحتقارهمالتقليديةالكنيسةمنسخريتهم

نادرألاءهؤإلحادولكن،الملحدينمنعددأبعدفيماعشرالثامنالقرنوشهد

ديلامبرت)9(والموسوعيوالعالمالفرنسيالفيلسوفجاءولقد.نموذجيأكانما

جميعيخضعللطبيعةأحدواحدقانونعلىبالعثوركديكارتليحلمحمحطول!ا!أ!()4

النهائيالبرهانسيكونالقانونهذامثلأنديلامبرتاعتقدوقد.للنظامالظاهرات

وحكمته.عظمتهعلىوالشاهد،اللهوجودعلىوالماجد

عصرولكن.ثمارهمنثمرةأنهأو،اليأسإلىيفضيالإلحادأنخلافولا

القديمةبالأساطيرإلههتربطنوعأيمنروابطثمةتكنولم.متفائلأعصرأكانالتنوير

ياضياتوادالفيزياءلعلماءإلهآاللهكونلان.يقولونكانواكمابهالجديرةوغير

الدينية.الأساطيرعليهتضفيهممابكثيرأكبرأهمية،أعينهمفي،عليهيضفي

فيهاوقعالتيإذهالأالتناقضاتأشدإنالقولنكررأنالمفيدمنأنهلناويبدو
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المذهب،ذاكعليهأعدمالذيالخازوقبمثابةكانتربماوالتي،الربوبيالمذهب

الدينتأكيدإلىبهأفضىوالذيالمتطرفالعقليالمذهبفيمضمرهوفيماتتمثل

سبينوزاسبقلقد.فهمهعلىقدرتهمالناسمعظمعلىإنكارهمذلكومع"،"الطبيعي

نأيجبولذلك،عقلانيغيربجماهيرهالشعبإإن:قالحينما،الأمرهذافيفولتير

لاالقولهذاولكن."الدينإلىحاجةفييجعلهالذيالأمر،انفعالاتهأوبعواطفهيقاد

يبدو.كماالفيلسوفعلىينطبق

منيمكنهمالنوروهذا،البشرجميعداخلالعقلنوربوجودالربوبيونزعملقد

وأ،وحيمندعمإلىحاجةفييكونواأندونالضروريةالدينيةالحقائقجميعإدراك

منهم،النيرةالقلةعداما،الناسمعظمإن،أخرىناحيةمنقالواولكنهم.إلهامإلى

الذكر،السالفالتناقضيزيلواولكي.الحقائقتلكفهمعلىالقدرةإلىيفتقرون

.الأغلالفيمقئدأتبقيهكي،البشريالجنسأفسدتإكليريكيةمؤامرةبأنزعموا

بآمالهميقادواأنينبغيالناسمنالكثيرينبأن،وآخرحينبينيعترفوننسمعهمولكننا

إنه،فرانكلينبنيامينقالكما،يقولونثمومن.بعقولهملا،اللامعقولةومخاوفهم

إلينافتقدمالمسيحيةتقومولربما.إيمانهمبطلانالناسعننخفيأنالحكمةمن

مسيحيةهـان-العقلبقماشالفيلسوفيكسوهاالتيذاتهاالحقائقمجازيبشكل

اإن:فرانكلينقاللقد.للخيرعظمىأداةتغدووهكذا-تأكيدأبذلكستقومصحيحة

جزيلةبللانافعةتأكيدآلكنها،الصارمةالصحةصحيحةتكونلاقدالمسيحية

وهناك".فائدةأونفعذايكونلنلكنهصحيحأيكونقدربوبيأمذهبأأنبينما،الفائدة

الربوبيينفانحالكلوعلى.فرانكلينبهنصحالذيالطريقسلكفولتيربأنقول

الأرثوذكسية.معكسرإلىالعودةإلىوانتهوابصمتطريقهمتعفلوا

ومونتيسحيوفولتر

خلالفرنساعاشتهالذي،العظيمالفكرعصروصفإلىنعودأنعلينايتوخب

عامفيعشرالرابعلوي!فوفاة.وروسوومونتيسكيوفولتيرحقبة،الفلاسفةحقبة

وقور.سلطةربقةمنوبالتحررتاريخيةحقبةبنهايةفرنسافيشعورآأثارت،م1715

المجتمعمنالعلياالطبقةلهمفتحتالذيناللامعونالآدابورجالالصالوناتأما

ميراثمنجزءأكانوا،بالأرستقراطيينالاختلاطفرصلهمووئرت،بيوتهاابواب

تتسللصوتأأخفنغمةثمةكانت،القرنذاكفيولكن.عشرالسابعالقرنوتراث

النقدية.روحهافيأشدنغمةكانتولكنها،المجتمعرحابإلى
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يدالبارونأصدرهالذي،والحيويةبالنشاطوالمفعم،المريعالكتابجاءوقد

الأولىالظاهراتبينمنكظاهرة،مونتيسكيوباسمالثمهيرء!(!لأ)س!"حع!بريدةلا

فيطبعهجرى،!الباريسيةإالرسائلبعنوانالمعروفالكتابفذاك.الجديدةللروح

للنظامبالنسبةالخطورةالبالغةالكتبلإصدارالمناسبالبلدكانتالتيهولندا

نأوالحق.فرنساإلىالحدودعبرتهريبهإلاوسيلةثمةتكنلمولذلك،الفرنسي

فيالأدبيةالكتبأنجحمنكان،م1721عامفيصدروالذي،الذكرالسالفالكتاب

نهايةفقرابة.الأوسطالشرقبأقطارالجديدالأوروبيالاهتمامعلىركزإنهإذ،التاريخ

فيالسببويعود،الإسلاميةوبالبلادبالصينأوروبااهتمامتجددعث!رالسابعالقرن

مؤلفاتهابعضترجماتوالىالأقطارتلكفيرحلاتهمعنالرخالونكتبهماإلىذلك

بشيءيدينوالمزعومالشاملالطبيعيللدينالربوبيالاكثافأننرى)ونحن.الأدبية

كانااللذينمحمدودينكونفوشيوسبمذهبالسطحيةالمعرفةلثرثراتفضلمن

(.الأوروبيةالمسامعلتوهمابلناقديومذاك

أالرسائلكتابهفييدين)مونتسكيو(،الجسكونيالنبيلذاكأنلناويبدو

ذاك)3!ول،ع!ول(،ماراناسجيوفانيالإيطاليالأديبلكتابواسعبفضل"الباريسية

مونتيسكيوكتابقبلصدروالذي"تركيجاسوس"رسائلبعنوانالمعروتالكتاب

عامآ.وثلاثينبسبعة

ميدانإلىبرزفقدوالهجاء،السخريةعصريكونأنالتنويرعصرعلىكتب

اتخذالذي،المجتمعمنالساخرالإيرلنديالناقدأ*3()4آسويفتجوناثان،الأدب

بخمسمونتيسكيوكتاببعدصدرالذيجليفر!"رحلاتالشهيربكتابهاللائقالمكان

.سنوات

يقومانباريسيينمواطنينقصة"باريسية"رساثلكتابهفيمونتيسكيوويروي

ويقارنان،الغريبةالأوروبيةالعاداتعنتتحدثرسائلويتبادلان،أوروبافيبرحلات

فرنسا.فيالسائدةالعاداتوبينبينها

لمواضيعوضعهإلىتعودالكتابذاكلاقاهاالتيالواسعةالشعبيةأنشكولا

أيضأتحتويالباريسيةالرسائلتلكولكن)الحريم(،النساءثقافةكموضوعجذابة

أوروبالملوكجزئيأنقدأتتضمنأيضأوكانت.الأوروبيةللمجتمعاتجدينقدعلى

القارىءبمامكانوكانعشر"،الرابع"لويس!حديثأتوفواوالذين،منهمالأحياء

سياسيةملاحظاتعلىأيضأت!ثمتملكانتكما.الرسائلتلكشخصياتعلىالتعرف

منتخلولم.الاجتماعيوالعقد"ولوكإهوبسبمونتيسكيواهتمامعلىتدلعامة
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والذي،حياتهطوالمونتيسكيوأبداهالذيالأمر،للإكليروسالمناهضةشديدةأفكار

هووالباباكتابهفيالدراويشهمفالرهبان.التنويرعصرلمزاجأنموذجأكان

إلىيخلصمونتيسكيوولكن.والخرافاتالأساطيرهيالدينيةوالطقوس،الساحر

قيمةوأن،الهدفهيفقطالخئرةالحياةبأنتقضيالأخلاقيةالقاعدةأنالاستنتاج

ومنافيةسخيفةاللاهوتيةفالنزاعات.الحياةتلكلتوجيهبصلاحهاتقذرالأديانجميع

الباريسيةالرسائلاحتوتوقد.والمعقولالعقلكواحدةوحدههووالتسامح،للعقل

بينمقارنةبدراسةالشديداهتمامهاإلىبالإضافة،الربوبيالمذهبمنالكثيرعلى

بمونتيسكيو،أخيرأانتهىالذيالأمر،السياسيةالمؤسساتفيوبحثالحضارات

،ذاكمنبكثيرأعظمكتابتأليفإلى،سنةوعشرينخمسمناكثربعدوأذى

الئمرائع"."روحكتاببهوأعني

الفرنسي،التنويرعصروميضبمثابةكان"الباريسية"الرسائلكتابأنوالحق

قادتهأحدمونتيسكيوكانوالذي،والضعاركالنقديالجديالساخرالفطينالعصرذاك

الخالدين.

لويسعهدمنالأولىالأيامفيالأدبميدانإلىوانطلق،العظيمفولتيرجاء

الشابفولتيركانلقد.وتألقأإنتاجووفرةشهرةمونتيسكيوعلىليتفوق،عشرالخامس

معهأمسىبحيث،فاتنأسلوبوذا،اجتماعيأورجلأبارعأومحدثأالدعابةحلو

مسرحيأكاتبآأصبححتىعمرهمنالعشرينيبلغيكنولم،الباريسيالمجتمعمعشوق

وذلك،الشابفولتيريملكهاملكةغيرهعنيزيدلاالعالمهذاأنللجميعوبدا،بارعأ

إلىهاجرم1726عاموفي.فيهاتورطالتيوالسياسيةالغراميةالمآزقمنالرغمعلى

-ولءطهول(،)،06،"خشابوتروهانالشفالييهوبينبينهنشبتلمنازعةنتيجة،إنكلترا

الحقيقي(اسمههووهذاآرو،)اوفولتيروكان.ممثلةقلبعلىتنافسهمابسبب

فولتيرزيارةفإن،شتىأقوالإلىواستنادآ.العمرمنوالثلاثينالثانيةفييومذاك

إلىيفتقرالزيارةتلكقبلكانفلقد.حياتهغئرتقدأعوامئلاثةاستمرتالتيلإنكلترا

الطعامفييجدفولتيركانوبينما.إنكلترافيعليهعثرالذي،الجديالفكريالهدف

بالفرنسية،مقارنتهاحينللصدرقابضةأمورأومجتمعها،إنكلتراطقسوفيالإنكليزي

الربوبيين،مناظراتفيصورهابأجملتجفتالتيالإنكليزيةبالحريةالتأثرأشدتأثر

.ذاكمنأشدكانلوكوجوننيوتنبتعاليمتأثرهلكن

أشاعتان،أحوالهاإلىوالتعرفإنكلتراعلىسفرهقبللفولتيرسبقوقد

لمفولتيرولكن،الباريس!فيالمجتمعصدورفيالمرحالذكيةوطرائفهالساخرةقصائده
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الدولةرجلشخصخلالمنالإنكليزيبالفكرالتقىوقد.الجدإلىكليأيفتقريكن

.م9171عامفيذلكوكان،بولنجبروكاللورد،المنفي

وقد.طويلآبهمإعجابهواستمراليسوعيينأيديعلىممتازآتعليمآفولتيرتلقى

منبالسريسخرونكانواالذينالفرنسيينمن!الفجرة9أولثكوعاشر،بايلكتبقرأ

قضيةذاكمبحثهتناولحيثم1713عامفيلهمبحثأولصدروقد.المسيحية

حيث"أوديب"،بعنوانمعروفةمأساةمسرحيةالهامةمسرحياتهأولىوكانت.الشر

المتجهمالإلهعلىالشديدهجومهوهيألا،استفزازيةبللاجديةفكرةعرضت

واليانسنية.الكلفينيةإله،المنتقم

ماإذ.مميزبطابعحياتهطبعقدبريطانياإلىاغترابهفإن،ذلكمنالرغموعلى

لوكبمذهبييبشروانطلق،الجديةالمواضيعيعالجبدأحتىفرنساإلىيعودكاد

حبفيفمنافسه.الميدانهذافيالوحيدالمبشريكنلمفولتيرانوالحق.ونيوتن

ذاتها،بالقضيةللتبشيرنفسهكزسأول+!ولءول()5موبرتويالفرنسيالفيلسوف،العلم

دحضإلىيتسارعننيوتنبمذهبوالمؤمناتالمثقفاتالسيداتكانتف!ذاولذلك

المفطورينالفيلسوفينذينكإلى،ماحدإلىيعودذلكفيالفضلف!ن،الديكارتية

الغرامية.المغامراتعلى

بلدةفيالمقامبهواستقرالفلسفيةوالكتاباتالرياضياتدراسةإلىفولتيرتحؤل

كانتالتيول!()"!ا"،طحشاتليتديالمركيزةمحظيتهساكنحيثالا!عأح(كيري

موفورفولتيرأصبحوقد.معأيعملانجعلهماالذيالأمر،لامعةفكريةبمواصبتتمتع

حيث،المالجمعبموهبةيتمتعكان،العقليةمواهبهإلىف!ضافة.الثراءوبالغالثروة

كانفولتيرولكن.للخسارةأبدأبتعرضولمالفوائددائمأويجنيبذكاءيستثمرهكان

لكنهيعرفهملاأشخاصعلىوحتى،أصدقائهعلىعطاياهيفيضكانإذ،كريمأجوادأ

ومن.مترلآعيشآكيريبلدةفيثروتهلهوفرتوقد.بهمنزلتالتيبالضائقاتسمع

التجارةلكن.الواسعةوالماليةالتجاريةعملياتهيديرعملائهبواسطةكان،البلدةتلك

والكتابة.المطالعةعنيصرفاهلموالمال

عامفي!الفلسفيةرسائله9بنشرالمتمثلالفلسفيةالحياةإلىفولتيرانعطافوجاء

م1736عامففي.التنويرعصرلانطلاقرسميتدشينبمثابةم1734-م1733

معهاحاملةموبرتوي(البعثةهذهترأس)وقدلابلاندومنبيرومنالبعثاتعادت

الذيالأمرقطيها،عندمنسطحةالأرضكونفينيوتننظريةصحةعلىالبرهان

"إن:قالإذ،المعهودةبسخريتهذلكعلىفولتيرعفقوقد.الديكارتيةتنفيةكانت
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ألاوينبغي.معأ"منسطحتينوالديكارتيةالأرضجعل،البعثاتبهجاءتالذيالدليل

عددهموكانفولتيرأعداءأما.انتهتقدديكارتضدنيوتنمعركةأنهذامننفهم

معروضةنيوتنفلسفة"عناصربعنوانالمعروفكتابهبسببمنهسخروافلقد،كبيرأ

قائلأ:يعفقجعلهمماوهذا،نشرهطريقالمصاعباعترضتوقد.شعبيأ"عرضآ

مؤمنأيكونأنعليهينبغي،صالحآمواطنأيكونكيفرنسافيالإنسانأن"يبدو

فولتيرإعجاببأنالمرءيظنالتي،شاتيليتديالسيدةأنوالحق."ديكارتبدوامات

المنطقةهذهاحتكرتالتيهي،الجسديةبمفاتنهاإعجابهعنيقللاالرياضيةبموهبتها

فولتيرشرحمنأفضلشرحآبعدفيمانشرتإنهاحيث،كيريبلدةفيالفكرميدانمن

يتفقفولتيريكنلمالذيالأمرلايبنتز،إلىمنجذبةكانتبأنهاعلمأ،نيوتنلنظرية

عليه.معها

ملك،الكبيرفريدريكالملكمعالرساثليتبادلفولتيربدأم1736سنةوفي

وأصدقائهمالفلاسفةحقبةبدأتحيثالتنوير،لعصرومميزعظيمطابعوهذا.بروسيا

فلاسفة.يكونواأنلهمالمرادالملوكمن

ف!ن،الفلاسفةقلوبعلىعزيزةقضيةتمثللوكوفلسفةنيوتنعلومكانتبينما

منوصراحةقسوةاشد،اجتماعينقدمنبشيءالقضيةتلكيمزجأنينسلمفولتير

ذ،"الباريسية"الرسائلمونتيسكيوكتابفيوالواردةالمقئعةوالغمزاتالتلميحات

وإنكلترافرنسابينالقائمالتناقضلتظهرفرصةكلاغتنمتلفوليتر"الفلسفية"الرسائل

ينتصبحيث،الحريةشيءكلوفوققبلأنجبتولكنها،ولوكنيوتنأنجبتالتي

الكسولةالفرنسيةللأرستقراطيةنقيضأوالفاضلوالنافعالحرالإنكليزيالمواطن

اللذائذ.فيوالغارقة

ذاككتابهفيأثار،قلمهجماحكبحعلىقادرأكانمانادرأالذيفولتيروإن

نلاحظأنعليناوهنا.نائيةمنطقةإلىالانسحابإلىاضطرهمما،الفرنسيينغضب

لمعشر،الثامنالقرنفيالفرنسيينوالمجتمعالحكومةفنقاد.معاقبتهفيالرفق

منزلفينفيهمإلىيصارأنيخشونهماكلكانبل،يرحملااضطهادأيلاقونيكونوا

اغتنم،الفلسفيةرسائلهبسببمنفاهفيفوليتركانوبينمابارش!.عنبعيدريفي

فرنساحدودعلىالواقعةص!!()مم!حألدبرويكالدوقلجيشالعامةالقيادةلزيارةالفرصة

تكنلمعشرالثامنالقرن)فحروبرحاهاتدورصغيرةحربكانتحيثالشرقية

بالمؤلفينزجهاحينحتىالسلطةتعودتوقد.(المجاملاتلتمنعأواللياقاتلتعطل

مكانألهمتوفرأن،مرةذاتفولتيراستضافأنلهسبقالذي،الباستيلسجنفي
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المؤرخينأحدجعلالذيالأمر،الملكعلىضيوفآبوصفهم،فخمأبللامريحأ

محاكمة،بدونالمرءفيهيسجنحيث،استثنائيسجنبأنهالسجنيصفالفرنسيين

عنيكفلمفولتيرأنومع.الاجتماعيالنظامأركانتهزكتبأيؤلفأنيستطيعوحيث

بممارسةالسماحفيبريطانياعنتخلفهاعلىلهاوتوبيخهالفرنسيةالحكومةنقد

الأدباءاضطهادفيترغبتكنلمعرالثامنالقرنسلطاتأنغير،العامةالحريات

حكومةفإنذلكومع.الإزعاجببعضمعاقبتهمفيتكتفيوكمانت،الفكرورجال

الضعيفالكسولالملكذاكبقيادة،وشريرةغبيةأعمالمناقترفتهبماالبائد،العهد

اللاذعة.فولتيرلانتقاداتمحطآبقيت،عشرالخامسلوي!العقل

مستقبلهأمامكانذلكومع،عمرهمنتصفم0175عامفيفولتيربلغ

بالإضافة،الكبرىمؤلفاتهبعضوكان.والإنتاجالعملسنواتمنالعديدالأسطوري

يكنلمففولتير.بانتظارهتزاللا)3!)!ص!(كالاقضيةعنللدفاعالصليبيةحملاتهإلى

الأكاديميةافيعضوأأصبحقديومذاكفولتيروكان.يهدأأنلعلمهولاليكسلأبدأ

سكناهفيرغبإذاالبلاطفيمنزلألهخضصوقد،للملكالرسميوالمؤرخالفرنسية

مؤسسةوأمسى.للملكالمديحيكيلوآخرحينبينوكان.(يرغبلم)وطبعأ

فورالمكاتبمنتنفذ،عاديةأنهامنالرغمعلى،مسرحياتهكانتحيث،عالمية

لفولتير،صديقأكانفبنديكت.وسامأعشرالرابعبنديكتالبابامنحهوقد.نشرها

مفتوحةوسجنقبضمذكراتعلىاستحصلولقد.فيلسوفمنشيئأنفسههووكان

فيواستمر.الناسيصدقهلاقدالذيالأمر،أعدائهإسكاتبغية3!43،حسأ()،!"ح!حح!

روسيا.امبراطورةأيضأيراسلوبدأ،الكبيرفريدريكالملكمعالمجاملةرسائلتبادل

وغرامياته.ودسائسهالدائمةبمشاجراتهيتندرونالناسوكان

المذهبفيوزميلتهمحظيتهشاتليتالسيدةوفاةبعدأي،م9174عاموفي

.بوتسدامفيالكبيرفريدريكبلاطفيالزمنمنفترةليمضيفولتيرانتقل،النيوتوني

العبقريةتفجرفيلهمشابهغيريكنلمالكبيرففريدريك.معهاختلفماسرعانولكن

بالحدودالليصقةقربالسويسريةأافرنييبلدةفيالمقامبهاستقروأخيرآ.والجدل

أمضىا"فرنييوفي.المحظيةبدورأيضأقامتالتيقريبتهساكنحيث،الفرنسية

.عمرهبقيةتقريبأ

لحركةالحيالتجسيدوكان،حياتهطوالوالكتابةالتأليفعنفولتيريتوقفلم

والتي،الحركةتلكفيالرئيسيدورهمنالشهيرة،كالااقضيةتقفلولم.التنوير
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هرالاصتلا*ىالنطاممبدأف!نواخيرأ،الرتهرسبدأ.ف!نالاظاعيالملكليالنظم

.الخوف

بهناواكي.البز.ذاكمنئهرةاومعهوالكتابعنآخرمقطعالىولنتقل

هيبوكراتيصشأنومع.الياسةالمرسساتفيوالجنرافياالمناخفاثيرموضرع

فيمحثمومتيكيرأنصيرهالمناخقأثيرث!حدحواقد،الحدثنمنويو،!نالقدما.

صيماولا،بالكوكمحطةاماجاتهولكئ.نوعهامنفريدةبدثةالموضوعهذا

كسالىالصرقيينوانهالبوبثمحوبمنأئجعالصالضعوببانيقولحينما

الأقلالمناطقفيمنهأشدالحارةالمضاطقضحوبفيالب!يالثبقوافيفكركأه

الابطلأيةالموسيقىأنووجد،انكلتراوفي!بطاياغ!الأومراالىاستحوفه.حرارة

.المناخالى!ودذلك!نيالببوانهالانكليزيةالموصيقىمنحيويةثد

نمكلسذلكمعلكنها.عشبفةنقللم)ن،صاذجةالا!تاباتتلكأنشكلا

الثحوبهينالحضاريالاختلافعللمنوبحثوالحياةبالظعليةينبضفضولأ

تمامأثاتةتكلنلمآرأء.أنوالحق.جدلأونقاضموضوع!كونأنبدلاالذيالأمر

الأخلايةوالعللاليزياليةالعللينيرئحنرأ.وهكلظ،الذاتيالتناقضمنخاليةولا

كانولقد،اتببالأحرىأوالييةتعفدمدركأ،للحضاراتالمختلفةالطبانعرراء

علبهايتفقلمقضيةوهيهالتاهـصخياتبقضيةفيلمقالةبل!يةالمقطعهذا

)رهاصأكانهذاهمرضومحهفيموفتيصكليوولكلن.قللأالاعمرفافيالمررخون

.المحادهـنوتوكيرماركصوكومتيغلمناهج،أعتابه!ن!جاءتلناهج

والقانونالروماني9لقانوننحوآثارافتضالرالح،"روحمنآخرمقطعوهناك

وتارلضرائدعملهرالمقطعهذا(نوالحق.الوسطىالقرونخلالمنالاقطاص

للنا!ة.بالغةأهيةوذو

وقد،البدلمنالكثيراهسارأمرفهنا8ععأالثلاصةالأجزاءهنهتاصقكيفاما

اصزالآخرابعضولكلنإليهاهوالهوأثىثروح!)ضانةمنيتهااعادابعضحاول

صنكنير.مونتيحكليوأنلنايبدوولكلن.وكآبأاجزاة،تكاكلمئشايخهاانعلى

اتضيق.متحيلةبمهمةالقيامعاتتعلىأخذ،الابخحاعةالعلومفيالأواللالرواد

للطرازالأعلىفالمثل.ممكنكيرأعرالمبتمعلكلعامأعلمأأناليرمنعرفتحن

الاتجمامحية،الظاهراتلبمغنيآبيةقواينأوراحد،قانونللجادنياليوتوني

لمرنتيكليوكانولقد.حاولهمنآخرماركصكارلوكان،داجيالاجميالعثآطبت

الأحياقعحظمفيكانتأبحاثهلكنالقذاكا،مىمخلفعدرفيثاتجةنظراتبحض

http://www.al-maktabeh.com



الحدبثالأرررلاالفكر.تار091

الأصئلةصيماولاالقضايامنبعدرمونتيكيوانبهرلقد.تاهـخيهومانحوتنعطف

فيحكومةتطوروأصبابوعقوطها،نثوئهاوأصابالحضاراتاخلافأصبابعن

مشروعة،أص!ئلةهنهأفيخلافولا.آخرزمنفياخرىرتطورات،ايازمانأحد

الدليلوانكها.يفعرهاانواحد"فانون"ب!تطبعولا،الصعولةبالنةأصنلةلكلنها

موتييهوتارسخمنبعضأباننجزمتراتاوهكذا.نوفرآيكنلمعصرهفيالضروري

بحت.ووهممحضخيال

عنال!بحثدائممونتيوكان،اياصيلةالتنركرعصرتقاليدمعاتفاقأولكن

العلاقاتعنيبحثكان"انهاىهوالجديدةالصحيحةالعلميةبمفاهيمهاالقوالن

ظاهرأتعلىيخوتننهاجيطبقأنأرادفلقد.ا،شيا.،طيةعنالمشتقةالضووهـلة

القائمةالررابطإظهارفي،منضوبأصلربالجهد،غايةبذلولقد.الانايةالحضارة

كموضوعالمجتمعثراصةنحوالافتبا.الجهدهذاوخهوقد.الاجستماعةالظاهراتبين

رهو،وصارمةهوضوعيةلراصةالدراسةهنهمثلتكونبحيث،بذاتهوقائممقل

الوقتفيندركأنوينبفيالفائدةدثديدالثماريانعانهأثبتقدرأيخاكحاعطلب

علمومناتاهـفيمندفيقعلملاعتباطجهودأيةالبومحتىتنجحلمأنه،6فهذ

منوذلك6متفبلاستجعأنهاالصعوبةغايةالمبمنانلناويبدر،الابخماع

المذكورالعلمذاكمثلاصتاطولكن.كراثامنالقرنفلفةتصيهكانتماحيث

الموضوعمعمتفقأكانلأنهمثيرآموضوعأكرالثلاقالقرنلككليربالنبةكانصالفأ،

الأخطاءطريقهافيأكحتولوكنجرتنعلرم)نجثمن،العصرلذاكالحركزى

امتنارة.أشدحقبةوأدخلت،الأنايةالضؤونيدأنفيحى،القديمة

معالممنرئييأععلمأبقيتروحهولكلن،م1755عامفيمول!يوتوفي

الانكيزيالدحنوراعتر)فهاذ،الهوى)نكبزىأبضأمذامفكرناكانولقد.الطريق

عونتيكل!يوثرحبأنمرارأيلولقد.النارالياميللعقلبان!بةقحتىقدوة

يقيمثصتررأكونهعلىضددقدمون!يكيولأنوذلكخاطثأ،كانالانكيزيللدسور

حيثمن،كانتبيينما،القضائيةواللطةالبرلمانوسلطةالملكسلطةببنتوازثآ

)وكانالبلادفعلأتحكماليهيالهويجحزبفيالهمئلةالأوليفاركيةالطبقة،الواقع

انكلتراولكنقالو..نيصاحقئةمنضيئأثمةانخلافولا.الفصاد(حكمهاطابع

الأوروب!هالمبصمحا!ارحبمب!معهاوكانهحرسهأوروبادول(وسعسومذاككان!

معالانبامكلمنصجمينب!نكلترااعبابهمفيالفرنحيونالفلاسفةوكان،تحامحآ

البالغبن.وتفديرهمباعجابهماصتأئرتااللتانالفضيلتانهماوالتامحفالحرية.فيمهم
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إنناحيث،مونتيسكيوإلىلننتقلوالآن.الدينيالتعصبلمقاومةرمزأمنهجعلت

دونهرجالأفيهشاركهإذ،بالمسرحمنفردآيبقلمالذي،فولتيرإلىبعدفيماسنعود

سنآ.

إسهامأضخمتعتبرالتي،الرائعةالأدبيةتحفتهمونتيسكيوأصدرم1748عامفي

هذاتأليفاستغرقهوقد."الشرائع"روحكتابهبذلكوأعني.التنويرعصرفيله

مدخلأولأنهعلىيومذاكالناسأجمعوقد.سنةعشرةاثنتيعلىيزيدماالكتاب

قوانينإلىتجريبيأيستند،منهاجيمبحثإنهعنهقالواكما.السياسيةللعلومعلمي

أسهمولقد.أيضآالاجتماععلمفيرياديآعملأاعتبروهوبذلك،وعاداتهاالأممجميع

الجنينيالدورفيتزللماوهي،الاقتصاديةالعلومفيالثيءبعضمونتيسكيو

وسبينوزاهوبسأنبينما(.ببعضبعضهايختلططفولتهافيكانتالاجتماعية)فالعلوم

حينفي،فقطبالعمومياتواكتفواونظريينتجريديينمباحثهمفيكانوا،لوكوحتى

كتابيتضفنولم.معآوتجريبيآتاريخيآكان،يبدوكماالأقلعلىأو،مونتيسكيوأن

فقطأنموذجوهو،نظريأمفهومأللعقدلأن،الاجتماعيالعقدعنشيءأيمونتيسكيو

أماميصمدمونتيسكيوكانإذاعماالنظروبغض.الواقعيبالتاريخيلتقيماونادرآ

نشعرونحن،الحديثةللمستوياتوفقأساذجةعلميتهلأن)وذلكالتجريبيالمذهب

احتل"الشرائع"روحكتابهفإن(،الحدسيبلمنهالتجريبييكنلمكتبهماأفضلبأن

فيالأثرأشدلهكانوقد،الآنحتىكتبنوعهمنكتابأعظمبوصفه،مكانهفورآ

)علم)34!هاهولح!(البانولوجيالعالمباكاريااستلهمهإيطالياففي.بعدهجاءمنجميع

امبراطورةكاترينحاولتروسياوفي(،المجرمينومعاملةالسجونإدارةفييبحث

كادالكتابفذاكحال!كلوعلى.إليهالمستندةالقوانينمنمجموعةاشتراعروسيا

لابأنناعلمأغريبأ،كتابآلنايبدوفإنهاليومأما.مستنيرلكلالمقدسالكتابيكون

رائعأ.إنجازأكونهننكر

يذكرناالذيالأمر،لنماذجهاوفقآالحكوماتتصنيفأجزائهأحدويتناول

مونتيسكيوويعتبر.أرسطوحسمنأعمقتاريخيأح!المونتيسكيوبأنعلمآ،بأرسطو

عليها،الزمانعفاوقدالمدن-لدولبالنسبةالصالحالنظامهوالجمهوريالنظامأن

الملكيالسلطانذا،الاستبداديالنظاموأن،لأوروباالشكلهوالملكيالنظاموأن

روماكامبراطوريةالضخمةللامبراطوريةصالح،الإقطاعيةالطبقاتمنالمكبوحوغير

تنفخروحآأوأساسيآمبدءاالئلاثةالأنظمةمننظاملكلأنمونتيسكيوويرى.الغابرة

أما،الفضيلةهوالجمهوريةفمبدأ.وسقطتدهورمبدئهعنانحرفإذاوأنه،الحياةفيه
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نحوطريقهاأخيرأشقتفرنسالكن،بطيئأكانالمضمارهذافيفرنساتقدمأنومع

كتبأينشرون،عشرالثامنالقرنمنالأربعيناتفيالناشرونأخذحيث،القيمتلك

نشرها.علىيجرؤونمضىفيمايكونوالم،ومقالاتوكراريس

والإنسحلوبيدياديدرو

عصرمراحلمنسابقتهامنجرأةالأشدوهي،المرحلةتلكفيناشرأبرزكان

ديدرودينسإنه.فقيرمغمورأصلومن،المواهبمتعددجميلشاب،التنوير

فيالجديدةالحريةنشواتمنمسكرةنشوةالمبكرةمؤلفاتهمنوتطالعناأ!(4ح)،35

،م1746عاموالصادر"فلسفي"تفكيربعنوانالمعروفكتابهأنومع.فرنسارحاب

لنايبدوأنهغيرالتنوير"،عصورفيصدرتالتيالأهميةالكتبأشد"منبأنهؤصف

لمبارزأوهاممنالكتابذاكفيماأنوالحق.الإنكليزيالربوبيللمذهبرجيعأ

.بالذاتفرنسافيطبعهإلىيصارأنهوإنمابل،فكريةأهميةمنللكتابمايكن

إلاتداولهاالناسيستطعيكنلمالربوبيالمذهبفيالمباحثمنالعديدلأن)وذلك

يعدلمولكن،ونشرهديدروكتابإصدارلمنعمحاولةثمةوكانت.الخفاء(في

.الناسوقرأهونشرطبعفالكتاب،الأمورتلكمثلعلىالسيطرةيومذاكبالإمكان

غداماوسرعانوضيعأصلومنآخرشاببارش!إلىوصلم1742عاموفي

لمفإنهما،الاجتماعيةأصولهماوبسبب.روسوجاكجانإنهلديدرو،حميمأصديقأ

المجتمعفيومونيسكيوفولتيربهيتمتعكانالذيبالاحترامالأمربادىءفييقاتلا

ونذه،فولتيرمنتطرفآاشدأيضآكاناوروسوديدروأنذلكعلىزد.الراقيالفرنسي

أصيلتين،عبقريتينكانافلقد.لهمابالنسبةوكريمآناضجآكانيومذاكالزمنولكن

اللواتيهنالسيداتوكانت،الكلاسيكيةوالفلسفةالآدابعلىالازوعوواسعي

وهكذا،الأدببعباقرةللترحيبمستعداتدائمأوكن،باريسصالوناتعلىيسيطرن

،الجمالبالغكانفديدرو.أمامهمامفتوحةالأبوابوروسوديدرووجدماسرعان

والفئنة.الحسنرائعكانوروسو

ودليمبرتاكوندلاك:وأبرزهمأولئكغيرآخرونفلاسفةهناكوكان

الفكرعاصمةالمثير،باريىجوفيالناسوجدوهكذا.وهولباخ"وهلفيتوس

مذهبأيضأبل،فقطولوكنيوتنمذاهبلايتشزبون،قاطبةلأوروباوالأدب

فولتيرمذاهبوكذلك،لوكلفلسفةالحصيفالناقدهذا،بيركليالمطران

وأصبحت،مذهلةبسرعةتطورتفالعلوم.غيرهمكثيرينوآخرينومونتيسكيو
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الأدبيبصالونهاالشهيرةللسيدةارسمرعيغيرالابنفدليمبرت.العصر"موضة"

النفسعلمأقاموكوندلاك.عظيمآور-ياضيأفيزيائيأأصبحتنسينالسيدة،المضياف

هوآخرإنكليزيوهذا.هارتليديفيدونظرياتلوكفلسفةمنأسسعلىالميكانيكي

الضخممؤلفهبكتابةبدأقدكان،الشهيرالفرنسيالطبيعيالعالم)وله!ولكا!بافون

".الطبيعي"التاريخبعنوانالمعروف

مخترعأفكان،الحيويةوالشديد،اهبال!!المتعددالعبقريهذا،ديدروأما

منكانوهكذا.وموسوعيأوروائيأفيلسوفآو،نفسانيأوعالمأ،أخلاقيآوفيلسوفأوعالمأ

لذاكمميزةفكريةظاهرةأشهرتعتبرالتي،الإنسكلوبيدياتحريريرأسأنالبديهي

موضوعفالموسوعة.بالموسوعةيعرفونالنالمر،منالقلةسوىتكنلمحيث،العصر

موسوعةأولاهما،موسوعتينغيراكلرنسيةالموسوعةيسبقولم.الجدةكلجديد

.م1728عامتشامبرزفرايمالأسكتلندياالمفكروضعهافلقدالأخرىأما،بابل

نأذلكعلىزد.دينبباهظالموسوعتينلتينكتدينالفرنسيةالموسوعةأنوالحق

المعروفاليسوعيالمعجمفيوردمماانتىالعنيتوزعوالمالموسوعيينالفلاسفة

ولكن.لأنفسهمانتحلوهماوادعاء،م401،1عاموالصادر،الأعمال"معجمبعنوان

القديمتين.الموسوعتينمنإسهامأسعوأ،شمولأأكثركانتالجديدةالموسوعة

الفنونعلىتشامبرزتشديدوبينوالفكرالنظريارتبإنعاشبابلولعبينتجمعوكانت

منعددوبعد.الضخمالإنجازهذامثلا.إصداعلىيتلهفونالناسوكان.والعلوم

ذلك،فيكروولا.العملاقالمشروع"لذافيالعملديدروتسفمالخاطئةالبدايات

مضيفأ،المذهلةالموسوعيةوالمعرفةالسئالالقلمبينشخصهفييجمعكانفديدرو

الوحيدالمأخذوكانبارش!.فيوالأدبالفكربأعمدةالشخصيةعلاقاتهذلكإلى

المواضيعبكتابةالشديدالفولتيريولعهمعأ،والسلطاتالناشرونعليهيأخذهالذي

الدينيةأفكارهبعرضلتنتهيالبذيئةبا)رواياتتبدأالمواضيعهذهوكانت.،"المزعجة

فيوالصادر"أعمىإلى)رسالةبعنوانوفالمعمكتابهفيثانيةعنهاعئرالتيالهرطيقية

استعادثمومنأعمىولدرجلقصةال!،بهذافيديدروويروي.م9174عام

ويقول.لوكجونبفلسفةتأثرهافيأنموذجيةاستنتاجاتإلىمنهاليخلص،بصره

عنالمختلفةالحسيةلخبرتهنظرآ،أعمىالمولودالرجلإن9:هذاكتابهفيديدرو

فيبما،المبصرينآراءعنمختلفةحتمأنستكرالأشياءفيآراءهف!ن،المبصرينخبرة

+-!ول"(،)مماع!3!بروكروبرتللشاعربقصبةيذكرناالقولوهذا.اللهفيرأيهذلك

وعقلهحجمهضخامةلهول"يا:يقولإذللهالسمكةإدراككميةفيهايصفحيث
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عرضالكتابهذاوفي."ولطفهورقتهقدرتهويالكلية،حراشفهويالكثرة،السمكيين

بايلفسلفةمنمشتقةمعظمهافيوكانت،الأتقياءإزعاجفيهاتعفدكثيرةأفكارأديدرو

تطرفأأشدكانتديدروأفكارأنوالحق.وفرنسيإنكليزيمن،الربوبيالمذصبومن

للغايةهامباللهالإيمانبأنيعتقدكانأنهإلاربوبيأ،كانأنهمعالذي،فولتيرآراءمن

بأنالقولفيبايلمعيشترككانديدرولكن.الاجتماعيوللنظامللأخلاقبالنسبة

بهامليسباللهالإيمانوأن.تمامأكالمؤمنصالحأمواطنأيكونأنلهيمكنالملحد

.أبدآ

"فانسان"،سجنفيوزخهاعتقالهعلىم9174عامفيالسلطاتأقدمتوهنا

اعتقالأدىوقد.حع،،ص!سأ(ص!!)،ص!"?حالمفتوحةالاعتقالمذكرةذلكفيمستخدمة

بمثابةجاءديدروسجنلكن،الموسوعةفيالعملمتابعةفيخطيرتعطلإلىديدرو

فلقد.سجنهفيكريمةمعاملةعاملتهالسلطاتأنوالحق.للموسوعةوقيمةدعاية

شهوربضعةمضيوبعد.ليلآمحظيتهبزيارةوحتى،والكتابةبالقراءةلهسمحت

."الفكرية"تجاوزاتهيكرربألاالسلطاتوعدأنبعد،عنهأفرجت

سجنفيديدروصديقهزيارةإلىطريقهفيكانبينماروسوأنوحدث

عادالذيهوالمبحثهذاوكان،والفنونالعلومفيمبحثوضعقررأن"فنسان"،

ديدروموسوعةمنالأولالمجلدحرروقد.الأدبيةالشهرةمنهالةبأولعليه

بنشرهالملكسمحوقد.ديدروبهقامالعملمنالأكبرالقسمولكن،وديلمبرت

الموسوعة،محرريبينالمنازعاتمنالرغموعلى.م1751عاممنتصففيوصدر

تصدرالموسوعةكانت،الشخصيةديدروحياةوتصاريف،والرقيبالرقابةومصاعب

الطباعة،قيدمنهاالثامنالمجلدكانبينماولكن.م9175عامحتىبانتظامسنويأ

لأنوذلك.ونشرهاطبعهاويمنعبأكملهاالموسوعةيدينملكيمرسومفجأةصدر

وراءآخرسببوثمة.واللادينيةوالماديةللربوبيةوعاءاعتبروهاالمذعورينالمحافظين

8؟-كلمامعامفيهلفيتيوس)6(أصدرهالذيالمثيروهوالكتاب،الموسوعةخطر

هذاوفي.الموسوعةوبينبينهالربطجرىحيث"،الروحفي9بعنوانوالمعروف

في،التنويرعصرنزعاتمننزعةعنبصراحةالثريالماليهلفيتيوسعئرالكتاب

وعلى.)الهيدونية(الآنيةاللذةمذصبإلىبالأحرىأو،عاريةأنانيةبأخلاقيةالسماح

ستةاستمرالذيالرجعيالمدمدةطوالمحظورةالموسوعةبقيتفلقدحالكل

أشدمنكانتوفرنساإنكلتربينخطيرةحربرحىتدوريومذاكوكانت.أعوام

نأالمجتمعدوائروبعضالسلطاتاعتبرتوقد.ضراوةع!ئمرالئامنالقرنحروب

13م/الحديثالأوروبيالفكرتاريخ
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الهوىإنكليزصيىأيضأكانوابل،الوطنيهـربالشكلمبالينغيرفقطيكونوالم""الفلاسفة

الفكرية.أذواقهمفي

المؤمن،وحماسةبتعصبالموسوعةؤيتقريبآوحدهعملهفتابعديدروأما

عشرأحد،عشرالسبعةمجلداتهاإلىأةميفوقد.م1766عامفيوضعهمنوانتهى

.وفهرستكميليةموادعلى-جتويأخرىمجلداتوسبعة،اللوائحمنمجلدآ

الموسوعة.شاريآفرنسافيمكانةمنءلضميإلىيطمحفرنسافيإنسانكلغدا

ومسرحيات"بافون"دالطبيعيالتاريخ!،بمجلداتعرفتهماالرواجمنلاقتولقد

ظهورعلى،عشرالخامسلويسالملكمحظجةبومبادورالسيدةحرصتوقد.فولتير

)عداه،!سأ(.لاتورالشهيرالرساملهاراسمهاالتيالزيتيةالصورةفيمعهاالموسوعة

وفلسفاته.التنويرعصرأفكارقثمرفيالفضلمنالكثيرالموسوعةإلىويعود

شكلية.كانتعليهاالرقابةفإنولهذا،الحك!-مةبموافقةالموسوعةطبعوجرى

رجلأكان،س!ا!ول(3حط)نجس!36مليشيربإسيداوهو،يومذاكالرئيسيالرقيبأنوالحق

فيالرقابةكانتولذلك،تقريبآفيلسوفأبالذاتهووكان،الصاددتىبتسامحهغرف

استرخاء،منحالفيعهده

الضخامة،مننعرفماعلىوهي،المودص!عةنلخصأنعليناالعسيرومن

التيالموسوعاتمنكغيرهاليستموعةالموسهذهأنأولأونلاحظ.قليلةبسطور

وقائعيةولاموضوعيةوليستالنكهةءديمةمسطحةليستأنهاأي،القارىءتعؤدها

وباستخدامالسيالالسلسوبالأسلوبالشخر!حيةبالجوانبغزيرةإنها،شخصيةولا

انفعاله.فىمفرطعاطفينثرمنثماراتوبعفراهع!()ولولهولالشخصيالضميرحتى

فيهايدؤنديدروكانإذ،والتعسفالترويةمقشيءفيهكانللمواضيعاختيارهاأنكما

ففي،والتاريخبالأماكنعابراهتمامسوىتبدلمالموسوعةأنومع.يستذوقهماكل

كلعلىالموسوعةصفحاتاحتوت!ينما،فقطسطوربضعةعنهاوردمثلأفرنسا

المقالذاكبحثوقد.ذلكفيتأثير!فولتيركانأنهشكولا.جنيفمدينةعنمطؤل

والإكليروسجنيفسكانأغضبالذيالأمر،أخرىدينيةانحرافاتوفيمذهبشي

معآ.أف!نسيإ

والرياضحيةالعلميةبالمواضيعالشديدالاهتماهالموسوعةاهتمت!أ!د

وحطت،عمليبهوماك!!أقهـتأد!3!/،.بءساييلعصصالمميزكأسا؟!*ء.-خ!ةدوخهخ

بلأيربسخمثوكسيالأرثالدينمنلأساليباشصى،إوغمزت،يقي،إة-نرءسجمض5-س.اض-
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وهاجمت،مزدوجأمعنىتحملالوثنيينآلهةعنمقالاتأوردتكما.مستثيرة

مبادىءلكنتطزفأ،ئظهرفلمالسياسيةالناحيةمنأما.محمدوامتدحتاليسوعيين

كانتفلقدحالكلوعلى.فيهامنشورةعديدةمقالاتإلىطريقهاوجدتلوك

شيوعمنلهاأصبحوقد.الجديدةبالأفكارالمعرفةإشاعةفيأساسيآعاملأالموسوعة

ممزوجةكانتالعمليةمعرفتهالكن.عنهئستغنىلاالذيالكتابجعلهاماالفائدة

الموسوعيين.أمزجةمعالمتفقةالفلسفيةللمذاهببالدعاية

،م1763وم9175عاميبينبالموسوعةنزلتالتيالأزمةمنالرغموعلى

بالأعداء.محاطيندائمأكانوابأنهمعلمأ،قويأحزبآأصبح""الفلاسفةحزبأنغير

القوةشديدعنصرأكانواإذ،البعضمنوالسخريةللهجاءمحطأوجدتهموهكذا

السيدةالبلاطفيأصدقائهمبينمنوكان)النظام(،""المؤسسةعناصرمنوغطريسأ

.شوازيالوزراءوكبيربومبادورمدامالمستبدة

فعلاقاته.تجاههممتحفظآبقيلكنه،الموسوعيينإلىانضمأنهفمعفولتيرأما

الموسوعة.مقالاتمنلعدداسمهأعارولقد.حميمةأووثيقةأبدآتكنلمبديدرو

ولقد،حبأومودةأيةلهيكثونولا،السامقلمهيرهبونكانواحلفاءهحتىأنهويبدو

بسببانهارإذطويلأ،الفلاسفةسلطانيستمرولم".الفلسفي"معجمهبعدفيماأصدر

الداخلية.منازعاتهم

متقدمةسنفيفولتير

فولتير،نفسيةإلىومتحفظمهذبتفاؤلالأقلضلىأوتشاؤممنشيءزحف

عمرهسنواتأشدكانتالأخيرةسنواتهأنوالحق.العمرمنمتقدمةسنفيوهو

بلغتالذي،الضريرالكاتبهذافإن،البعضيقولهماإلىاستنادأفهو.وتألقأروعة

التناقض.منخاليةفلسفةمنأنموذجآإلينايقدملا،ونئفعامأستينالأدبيةحياته

لناتبدومعآنجمعهاحينماولكننا،ورائعةمشرقةكتاباتهجميعأنمنالرغموعلى

انسيابقلمهعلىالكلماتتنسابكانترجلأولكن.وأفكار!كرمنفوضىكأنها

وآخر.حينبينفيهايقعتناقضاتعلىنلومهأنلنايجوزلا،الألسنةعلىالحديث

أشدمسارألهاتخذإذ،عقلهاتجاهبذل،السنبهتقدمتعندمافولتيرأنلناويبدو

فريدريكمعصداقتهوفتور،محظيتهموتعرزهطبيعيأمروهذا.وظلامآكآبة

ضربالذيالرهيبوالزلزالم(،1763-م)1756أعوامالسبعةوحرب،الكبير

عيونمنبقصيدةلشبونةزلزالفولتيرخفدولقد.م1755عامفيلشبونةمدينة
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فيالكوارثكارثةبمثابةكانالبرتغالعاص!ةضربالذيفالزلزال.والفلسفةالشعر

تاريخفيالأولىتكنلمالنكبةتلكبأنالقولإلىبحاجةلسناونحن.فولتيرنظر

عئروقد.عشرالثامنللقرنبالنسبةخاصر،مغزىذاتكانتلكنها،الإنسانية

قائلأ:مغزاهاعنومؤلفاتهفولتيرد(راسةفيالضليعالعالم)ولء-!،3!!(بسترمان

الأثرلهوكان،بأكملهالغربيالعالمضرإتصاعقةبمثابةلشبونةزلزالكان"لقد

مفكر".إنسانكلفلسفةفيالدائم

بمنوالفلاسفةالمفكرينولكن،قولهفيالثمي-بعضمبالغأبسترمانيكونوقد

فيالمغالاةإلىينزعونالتنويرعصرش5المبكرةالمراحلفيكانوا،فولتيرفيهم

كمؤمنوفولتير.خطأ"هوموجودشيء)أي:بوبألكسندرالشاعرقالولقد.التفاؤل

كان،العقلانيينالمسيحيينوكذلك،آحىرينربوبيينإلىبالإضافة،الربوبيبالمذهب

بعدولذلك،عقلانيكائنالإنسانبأني!نقدوكان.ومتناغممنتظموبكونيباللهيؤمن

وسيكئسالأمامإلىالعقلمعسينطلقفإنه،الصحيحالطريقإلىولوكنيوتنأرشدهأن

ماسرعانالورديةالآمالهذهولكن.طريقةمنللعقلالمنافيةوالسخافاتالشرور

الضربةلشبونهزلزالإليهسذدكما.و!امةخاصةمنفولتيرحياةتجارببذدتها

مسرحعلىتمثلاناللتينالسخيفةلأثالمهزلةالداميةالمأساة"عنيتحدثفاخذ.القاضية

تعاقبوعن،تاريخيةدوراتعنيتحدثوأخذالتاريخفيالتقدمفأنكر.االعالمهذا

يصعب،كلهذلكومع.البشريةللطبيعةاحترامهتضاءلكما.ونهارليلمنمستمر

لشبونةزلزالفيقالهاالتيفالقصيدة،والأاكلالتفاؤلعنكليأتخلىبأنهالقولعلينا

الآنالأموربأنعلمأ،يرامماعلىشيءكلسيغدويوموذات9:يقول-ببيتتنتهي

".نشتهيكمالشت

صديقتنافلنحرث:التاليةالاستنتاجاتإل!ا"كانديد"الرائعةتحفتهوتخلص

السيء"كانديد"مغامراتيرافقالذيالسا.خرالضحكولكن.بالرعايةولنتعهدها

ليسالعالمفهذا.وكريممحسنخيرابعالمالمؤمنينأولئكعلىتهكمهوإنما،الحظ

عقل.أومنطقأونظامبدونيضربفيهاوركأإنبل،وقسوةآلاممنبالشرمليئأفقط

أقليكونوالمآخرينعنعفاوقد،ظاهرسبب،دونماالمدينةتلكضربلثصبونةفزلزل

ثمةفليسوهكذا.تمييزدونماسكانهامنالأنواعجميععلىوقضى،أولئكمنشرأ

"كانديد"يكتبفولتيركانحينما،السبعطالسنواتحربوخلال.لمصيرةسيدآإنسان

يحتمل.ولايطاقلابمجنونالعالميصفكتب،المتشائمةالزفراتويصعد

لايبنتزفتفاؤل.إليهبالنسبةمنشطةطاقةبمثابةجاءتآمالهخيبةأنالغريبومن
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نأشك)ولا"،الممكنةالعوالمأفضلفيللأفضلشيءإكل:فولتيرلخصهكماالذي

كماصدرإنما(،تلخيصهمنواضحهوكمالايبنتزفهميسيءفولتيرجعلتالمرارة

ضدحربأليشنحماستهنستثيرأننستطيعالذيفمن.الذاتعنرضاعنفولتيريقول

فولتيرفإنوهكذا؟وصوابحقهوإنماموجودهوماكلبأنالقولصحإذا،الشر

واحدأ،شيئأولويجعلعفهنفسهاستثاروخاطئأ،ظلمأقائمهوماكلبأناعتبرالذي

نأبهيعنيإنما،بهاوالعنايةصديقتنابحرثنقومأنينبغيبأنهفقوله.وصوابأحقأ

للتفاؤلبرفضناونحن.اليوميةحياتنافيالشرضدنستطيعهمابكلنقومأنعلينا

.فخطوةخطوةالإصلاحإلىطريقنانسلكنصبحإنماالثسامل

منجؤايعيشكانصباهففي.المسيحيةتزفتفولتيرأنظارعنبتاتأيغبلم

الحركةكانتالرشدسنبلغعندمام5172عاموفي.اليانسنيةوالمنازعاتالمناقشات

الفرنسيةالكنيسةشروريلمحأنعليهالعسيرمنيكنلموهنا.أوجهابلغتقدالربوبية

.وانحلالتدهورمنحالفيكانتوالرهبانياتفالأديرة.الإصلاحإلىوحاجتها

فيالغارقةالأرستقراطيةالطبقةمنجوهريآقطاعأيشكلونالإكليروسرجالكباروكان

وباستثناء،والروحانيةالروحعنالبعدكلبعيدأسلوكهموكان.المذهلةامتيازاتها

وهكذا.الفرنسيةالفكريةالحياةفييذكرشيءبأيالدينرجاليسهملم،اليسوعيين

المذكورةالأضواءعلى"سحقهالمتوجبالعارضدالمدوية"صرختهدرسناإذافإننا

أسبابها.ونفهمنتفهمهاشكلافعندئل!سابقأ،

الدينإحلال!بضرورةيعتقدوكان،المذهبربوبيكانفولتيربأننعرفإننا

،أخرىجهةومن.بالفلسفةالكهانةعنوالاستعاضة،التقليديالدينمحلالطبيعي

ولوحتىللشصب"،ضروريالدين!إن:قالإذالدينإلىيحاجتنايؤمنفولتيركان

فولتيرأفكاردراسةفيتعمقواالذينأنوالحق.إليهحاجةبغيرالمستنارةالقلةكانت

فولتيركانإذامامعرفةمنيتمكنواولم،الدينموضوعفيكليأغامضأوجدوه،الدينية

أنهأم،القديمةالخرافاتمخففاتمنويعتبرها،وموضوعأشكلأالمسيحيةيناهض

حبمنعلاقةأنهاأي،الضدينمتكافئةبالكنيسةعلاقتهوكانت.إصلاحهايتوخى

الكتابفيالواردةوالسخافاتالتناقضاتفضحفياستمرفلقد.معأوكراهية

تشويهإلىذلكوراءمنيهدفوكان،وساخرتهكميبأسلوبوأبرزها،المقدس

باصلاحالاهتماممنأبدى،أخرىجهةمنأنهبينما.مكانتهمنوالحطالدينسمعة

وكان.الآخرونوالفلاسفةديدروأبداهممابكثيرأشد،بهاوالانتفاعوتطهيرهاالكنيسة

بلدةحولالدينيةبالرهبانياتبالغأاهتمامأأبدىوقد،الكنيسةإلىيذهبشيخوختهفي
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هيالطائفةوهذه)!حمم!!دا"(،المرتعدينبطائفةمعجبأوكان.يقيمكانحيثفرنيي

لاهوتأ.المسيحيةالطوائفأفقر

حدتها،فيالذروةالإكليروسضدضمرةالص!معاركهبلغتم1762عاموفي

ألدين،رجاللتعصبأنموذجأوضحاءوقرت،تولوزمدينةمنكالاجانفقضية

سوىالتنويرعصرقرنطوالتشهدلمفرنمى،أنوالحق.تزمتهمعلىدليلوأسطع

القانونفيعليهمنصوصأأمرأيصبحلمالتساءحبأنعلمآ،الدينيالاضطهادمنالقليل

عادية،قضيةتكنلمكالافقضيةكالا،-،نقصةإلىلنعدوالآن.م1787عامفيإلأ

حربأخلالهاتخوضفرنساكانتظروففي،وقعتوقد.وعاقبةفعلأنستنكرهاأننامع

خلال،تعرفلمفرنساأنذلكعلىزد.البروتستينيبالمذهبتديناندولتينضد

عامفيأنه)علمأ.للبروتستينيةالهستيريةالمناهضةمنندرماإلا،عشرالثامنالقرن

يومذاككانتبريطانياأنمع،الكاثوليكفدشرسةبهستيرياإنكلتراانفجرتم0178

ابنهبقتلائهم،السنفيمتقدمأبقالأأنكالاجانقضيةوخلاصة(.للتسامحموطأ

تعرفلمأدلةإلىاستنادأبالإعدامعليه-كموقد.للكاتوليكعيةاعتناقهوبينبينهليحول

أنهمع،الحكمنقضأنوالحق.وحشيةبطريقةالإعدامحكمفيهوئفذ.شكأدنى

فولتيرلحماسةالبالغالتقديربمثابة)هوالمنكود،كالاإعداموبعد،متأخرآجاء

وبراعته.

عشر،الثامنالقرنفلاسفةفضائلأبرزمنكانالتسامحإنيقولشائعقولهناك

ضدصراعهمحيثمنصحيحالقولوهـذا.تدعيمهفيمساهماتهمأوضحومن

كانوامانادرآالفلاسفةأولئكولكن.الإكليروسلتزقتومناهضتهمالدينيالتعصب

وفولتير،ديدرومنلكلالشخصيتينا&جرتينفكتاب.شيءكلفيللتسامحمستعدين

وليسفقطبأنفسهمالتعبيرحريةحصريريدونكانوا،القرنذاكفلاسفةأنيبئن

جهدكليحاولونهؤلاءأيفأكانكماإسكاتهـ3،علىيتآمرونكانواحيث،لأعدائهم

رئيس""ماليشربيكونأنالمفارقاتلمنبأنهولسونآرثرويعتقد.الفلاسفةلإسكات

الكلمةحريةللطرفينأتاحإنهإذتسامحآ،الجميعأشد،المطبوعاتعلىالرقابةدائرة

"،"ماليشربلولا،الطرفينمنأييكن!لم.السياسيوالأمنالاحتشامدائرتيضمن

بذلك.السلطةلهتوفرتولوبآرائهبالإدلاءالآخرللطرفليسمح

فالفلاسفة.الكلمةكانسلاحهالكن،تر-حملاضاريةحربأكانتأنهاوالحق

تطهيرعليهمتفرضرسالةلهمبأنيؤمنونوكانوا،القوةبالغةبمعتقداتيدينونكانوا

الإيمانبهوالإيمان،العقلهوفالعقل.حا!سأالعقلوتنصيب،الأخطاءمنالعالم
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مستنيرأ.والتعصبفنارأاللاتسامحكانولوحتى،اللاتسامحوأخيرأأولأيعنيالمطلق

يكنلموأنهكما.المتزمتالإكليروسمخازيمعللتسامحمستعدآيكنلمففولتير

الذيالأمر،خاطئآأوغبيآاعتبرهشيءأيمعولا،الأنموذجيالتسامحفيمتسامحأ

اشتراكهعنقيلماأنلناويبدو.بتسامحهيشملهالاالتيالأشياءمنهائلآعددأيعني

منالفلاسفةكجميعففولتير.ممكنآأمرأروسوجاكجاننفيإلىالسلطاتدفعفي

منفقطفقليل.بالديمقراطيةالإيمانشديديكنلمفقط(روسو)باستثناءمعاصريه

الشعبعنيتحدثحينمافولتيروكان.بالديمقراطيةيؤمنونالقرنذاكفيكانواالناس

فالحذاء.وأوباشأرذلةدائمأيبقونالأوباشإنمرةذاتقالوقد.بالأوباشيسفيه

س!ع(4عحالا!ك!جايبيترنجدوهكذا!؟!فيلسوفيينيصبحاأنأبدألهمايمكنلاوالخادم

بطللإنقاذالجهدغايةيبذل،السياسيةفولتيرنظرياتعنالممتازالكتابذاكمؤلف

لاولكنه،بفولتيرالمعاصرينالمعجبينمنللعديدبالنسبةمحرجةمواقفمنالعقلية

فيوهوبهانطق)وقدللديمقراطيةالمساندةفولتيرأقوالمنشظاياسوىيجد

بهيوازنثقلآالمتناثرةالأقوالتلكمنيجعلأنعبثأجايبيترويحاول.(شيخوخته

وواضحة.ومطؤلةعديدةوهذه،للديمقراطيةالمناهضةفولتيرومقالاتتصاريحثقل

العالم،ينقذأنالفلسفيالفكرفعلى.منطقهمعمتفقآهنايبدوفولتيرموقفولكن

منالاقتحامطليعةيشكلونالذينالناسمنقليلجدعددإلابهيتمتعلاالفكروهذا

منالمطلوبالمستوىيومذاتسيبلغونجميعأالناسأنشكولا.التنويرعصر

حليفةالشعبمنالساحقةالأكثريةستبقىالزمنذاكحتىولكن،والعقلانيةالعقل

كانتفولتي!رمجموعةبهاتدينالتيالأخلاقيةالاستبداديةأننرىوهكذا.للكهنة

الأمور.فيتبتالتيهيالأكثريةبأنالقائلةالقاعدةحيثمن،للديمقراطيةمناهضة

مطلقملكأالعقلينضبواأن،وجماعتهلفولتيرالرئيسيالهدفكانلقد

فهم.المستنير"المستبد"الطاغيةعنباحثينيتطلعونكانواالسببولهذا،السلطان

فولتيرتلميذكوندرسيهلاحظولقد.الجهلةديمقراطيةعلى،العقلديكتاتوريةيفضلون

العبقريقدرةمنأشد،الجماهيرتضليلعلىالمشعوذأوالدخالقدرةأن،النجيب

هتاففيطامعأعاهلأ"إن؟ويقولالكبيرفريدريكيمدحميرابووكتب.إنقاذهاعلى

بعضأنذلكعلىزد."القادمةالأجيالبإعجابأبدأيحظىلن،وتصفيقهاالجماهير

--ح!ادي31النطت3تلةا!حاندا!والصناعةالتجارةبحرية)المنادينالفيزيوقراطيين

ل!العاهلوأن،صذهاوحت!تمفباستحالةالقائلةبالنظريةيتمسكونوكانوا،المناش

العقل!معمنسجدسآيكونأنإلا،يأتيهكمط!أيفييستطيع
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وبيندزالفلاسفة!بينالرأيفيال!خلافاتبعضإلىهنانشيرأنبناويجدر

بشيءيدينونكانواوالذينبعدفيما-،ؤواالذين،الأحرارالديمقراطيينالأيدلوجيين

الأمورمنعددعلىمعهميختلفونكانوالكنهم،عشرالثامنالقرنلفلاسفةفضلمن

الجوهرية.

طابعهعلىحافظوقد،أرستقراطيةقرنكانعشرالثامنالقرنأنوالحق

.م9178عامفيالفرنسيةالثورةانفجار،المزلزلالانفجارذاكحتىالأرستقراطي

وجوهجميعفيأرستقراطيتهعلىيدئلون،مجتمعهوقادةوسياسيوهمثقفوهوكان

أيضأكانالفنونميادينعلىالمسيطرالوديدالكلاسيكيالمذهبوأنكما.نشاطاتهم

.والصفاءالمراتبوهرميةالنظامعلىيشددإنهحيثمن،الجوهرأرستقراطي

والآراءالاجتماعيةوالاضطراباتالأطوارغرابةفيالكريمةالفوضىتلكأما

انتهىأنبعدفقطسيولهتدفقتالذي،الروماتيالعصرتنتظرأنعليهافكان،الوافدة

الثامنالقرنفلاسفةجميعضدواحدفيلى-فثمةوكان.التنويرلعصرالذهبيالعهد

بالديمقراطية،ومرهصأالرومانسيال!!ذهبإلىمشيرآالمستقبلشاهدالذيهوعشر

بهذاوأعني.والفلاسفةالفكررجالءكأمعاصريهبينغريبأيعيشأنقدرهوكان

روسو.جاكجانالفيلسوف

روسوجاكطجان

فالتناقض.فولتيرمعتمامأبالمغايرةفهلنعمؤلدقدروسوجاكجانأنيبدو

نأ)والحق.الفرنسيالتنويرعصردرامامنكبيرأفصلأتشكلوصداقاتهمابينهما

بعضخلالمنذاتها،المسمومةا،لشدةاستمرتالعملاقينهذينبينالمنازعات

ليشمليتحدبينهماالتامالتباينأنذلكعلر،زد.عشر(التاسعالقرنطوالأتباعهما

مطلعمنذوالناجحالحالمشؤونفيالصفمسفولتيرفهناك.أيضأالشخصيةحياتهما

لموالذي،القسؤلحياةعنقليلأترتفعالتيوحياتهبفشلهروسويقابلهوهنا،حياته

،المترفالباريسيهناكإنالقولوزبدة.عمرهمنالأربعينقبلنجاحأييصادف

الريفيوهنا،الراقيةالطبقةمعشوقاللسانالطلقالمحدثوهناك.البائسالريفيوهنا

حضورهن.فيالأبكمالخجولالرجلوهلناالنساء،قلوبمكتسحوهناك.المتلعثم

الآنولننتقل.خيالهومجالأوهامهسيدانفيفقطولكن،فاتنأمعشوقأكانفروسو

المفكروهنا،والساخرالفطنالمرتابفيناك.والنظرياتالفكرميدانفيبينهمالنقابل

وهناك،المتفائلوهناالمتشائموهناك.العاطفيوالمؤمن،الجديالمتوتر
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الرومانتيقي.المذهبمؤسسوهناالكلاسيكيوهناك،الديمقراطيوهناالأرستقراطي

الشعبيةاكتسابفيتجفتموهبة،المثالنادرةموهبةفيمعأيشتركانكانولكنهما

التيالرئيسيةللمواضيعالجذابةالأدبيةمؤلفاتهماتضمينوفيلنظرياتهما،الواسعة

ئبدعلمروسو"إن:قاثلأروسوواصفأأحدهمعفقولقد.عصرهماباهتماماستأثرت

لأنونظرآ.فولتيرعلىأيضآينطبقالفولوهذا.شيء"كلألهبولكنهشيءأي

توترآأشدكانتمنازعاتهمافإنلذلك،التشابهشديدةكانتالعامةومواقفهمامواهبهما

وزبدته.العصرخلاصةتكونتكادفيهماأنوالحق.ومرارة

منعشرةالسادسةيتجاوزلماوهوجنيففيالبائسةحياتهمنفرالذيالفتىإن

بالشخصيكنلمولكن،الخيالواسعوحالمأعميقأومفكرآنهمأقارئأكان،عمره

شؤونفيالمنغمسالإنسانذاكيكنلمفهو.الاجتماعيةوللحياةللمجتمعالكفؤ

كديدرو.ذاتها(خارجهومابكل)المهتمةالانبساطيةالعبقريةتلكولاكفولتيرالعالم

دخولالفكرعاصمةيدخلولم.م1742عامفيباريسفيرحالهروسوحط

وهودخلهابل،لاستقبالهبذراعيهماذأبأسرهالعالمكانالذيفولتيرالمعجزةالصبي

كلومنهدفكلمنوخاليةوتشرد،بؤسمنحياةويعد،عمرهمنالثلاثينفي

الموضوعيةمنقناعوتحت"اعترافاقي"كتابهفيروسوويحاول.بالاهتمامجديرإنجاز

صباهعنالمسؤوليةهيالبيئةإنبل،المسؤولهوليسإنهلنايقولأن،الصارمة

أيضآ.المسؤولةفييشتركانالمفرطةوحساسيتهالفطريكسلهولكن.المنكودالشقي

ولا.يكبأندائمأباستطاعتهكان،الوصفالآنفةحساسيتهمنبالرغمفإنهذلكومع

الأوروبي.للنثرجديدآئعدآأضافقدالباطنيةوللحياةللطبيعةوصفهأنخلاف

منهاجأابتدعقدكانإنهإذ،موسيقيعالمبأنهواهموهوباريسروسوجاء

لهيتوقعهكانالذيالنجاحيصادفلمهذامنهاجهلكن.الموسيقيةللنوتاجديدآ

بحياءطريقهيشق"الخام"الماسةهذاكانحتىالزمنمنطويلةمدةتمضولم.روسو

لدىفرنسالسفيرسكرتيروظيفةعلىحصلفقد.للمتألقةباريسصالوناتإلىوخجل

بالحماقةالسفيررئيسهروسواتهمإذ،هذامنصبهفيالتامالفشلفشللكنه،البندقية

قدرأنويبدو.ئطاقلاوغطريسالأدبقليلرجلبأنهالسميراتهمهبينما،والغباء

بالغةكانتشخصيتهأنوالحق.المنازعاتفيحياتهيمضيأنعليهكتبقدروسو

بعدروسووجدوهكذا.3!(حلأ)حأط(،655(عقلالمومضطربة،للغايةوصعبةالتعقيد

وقد.انتظارهفيتزاللاالأملوخيبةالحبوطمنأخرىسنواتأن،وظيفتهمنطرده

باريسلعالموالكراهيةالمرارةمنهائلأقدرأتلكالبؤسسنواتخلالروسواستجمع
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أنقذتهوقد.اعتقدكمابعبقريتهالاعترافيرفضوالذيوالتعقيد،العقدالبالغ،الهش

يعانيها.كانالتيالشقاءحياةمنتماعي"الاص"العقدلمبحثهعليهاحصلالتيالجائزة

أحقادهكلمقبولأدبيبأسلوبلينفثالثميط،،فرصتهالمسابقةعنالإعلانفيووجد

ديجونأكاديميةعنهاأعلنتالتيالمسابقةموضوعكانوقد.المجتمععلىالمسمومة

.؟"الأخلاقإفسادأوتطهيرفيأسهموالعلومالفنونانبعاث"هل:هو

الذي،الجانببالأحرىأو،الاتجاه،الموضىوعذاكفيمبحثهميروسوواتخذ

فيوجدوا،(ريفيةمدينة)وهذهديجونأكاديميةأساتذةولكن،أحديترقبهيكنلم

القديمة.المسيحيةالمبادىءيساندمبحثهكانإذ،يرضيهمماروسوإجابة

الذيالجانبباختيارذكيباريسيكاتبيقومأنالشذوذمنبللاالغرابةومن

ولا،المسابقةعنالإعلانيقرأوهولفمورهبعدفيماروسووصفوقد.روسواختاره

طريقلهأضاءالذيالنوروكان،الدينإلر!اهتدائهبمثابةكانأنه،موضوعهاسيما

.م9161عاممننوفمبرشهرفيرتديئيإلىأوحيبماتمامآوشبيهآ،المقبلةحياته

حينما،م9174عاممنأكتوبرشهرايالوصفالآنفالشعورروسوخالج

جديدآ،كونأشاهدت"لقد:باكيأروسوقالىاإذ،فنسانفيسجنهفيديدرويزوركان

.آخر"إنسانأأصبحثلقد

جعلهالذيالأمر،للحضارةمفسدةدائمأكانتالفنونإن،مبحئهفيروسوقال

تنتقدرسالةوستينثمانتلقىبأنهبعدفيبماروسواعترفولقد.والنقدللهجومعرضة

عندماولكننا.بحثهفيوأخطاءنواقصثمةبأنأيضأاعترفوأنهكما،إليهذهبما

مقبولأبالفعلكانالفنونهدفبأنأبشكحأيعنيبأنهنشعر،روسوكتبهفيمانتأمل

كانتالذيالباريسيالمجتمع،الواقعحيثمنيفصد،كانفروسو.ومستحسنأ

الفن،رعايةتحتويتسئرن،والغزلالصشقعلىمفطوراتسيداتوترعاهعليهتشرف

،مشهودةورذائلهمفرطآإسرافهوكان،البلاطورجالالنفاجينمننجومهوكانت

تكونأنمنأقل،باريسلهبدتوبذلك.معآومفسدأفاسدأالأساسفيكانوهكذا

والحق.الصحةمنكافيآمقدارآقالهفيماأنشكولا.والفكروالآدابللفنونعاصمة

بعمليقومكي،الباريسيالمجتمعمنابالانسحاعلىمكرهأنفسهوجدفولتيروحتى

بالدساضالممزوجةوالمحادثاتبالأحاديثالمتألقالجوفذاك.ومثمرجدي

ولكن،ومزاحوهزلمرحمنالتسلية-بضريوفرقد،الجنسيةوالفضائحالاجتماعية

انطباعاتعن،الحالواقعفييعئر،ر،-سووجدتوهكذاتفلسفأ؟أوفلسفةيوفرهل

المزؤرين.وبفلاسفتهاالمترفةالفاسهقةبملاهيها()سادوملوطمدينةعنالناس
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وعبودية،الترفآثارإلىوروماواليونانمصرحضاراتسقوطأسبابروسورد

يعنيإنماالعاداتعلىيطرأتأنقأيإنيقولواستطرد.والشهواتلفذائذمترفيها

عبثأمطافهانهايةفيمعرفتناتكنلمإذاعماوتساءل.والصدقالإخلاصفيضعفآ

أمر؟كلفيوالارتيابشيءكلفيالشكإلىأخيرأننتهيلاكناإذاوعماوباطلأ؟

البشريالعقلغرورفيدينروسوويستطرد."مونتين"دالصدىبمثابةروسوكانوهنا

بايكونيمتدح،التناقضمنيخلولاوبكلام،ذاتهالوقتفينجدهولكننا.وكبرياءه

يكنلم،الحالواقعفي،فروسو.ناقصةمعرفةإليناقدموالأنهم،ونيوتنوديكارت

عن،نظرهفي،المسؤولةالعلياالطبقةلتلكمعاديأكانبل،بأكملهاللحضارةمناهضآ

القائل:شعارهعلى،عامةبصورةيشددكانولكنه.عصرهفيوالمفاسدالفسادإشاعة

التكلفمنللكثيرشافيأدواغإليهاالعودةيعتبركانإذ،الطبيعةإلىالعودة"بضرورة

المستقيمينالفلاحينإنوقال،والإسكتيينالإسبرطايينوامتدح."الاصطناعيةوالحياة

أفضلهو"الكتبعلم"منالكثيرمنالبريءالإنسانوإن،البلاطرجالمنأفضلهم

"إن:السابققولهعلىباحتقارالتعليقإلىبفولتيردفعالذيالأمر،العالممنأيضآ

."سيرهفيورجليهيديهاستخدامإلىالعودةللإنسانيريدروسو

فيأوردهماكلفيجادغيرروسويعتبربدءذيبادىءالباريسيالمجتمعكان

لعملمخصصةجائزةعلىوآخرينالمرءيتنافسأنفعلأالمفارقاتفمن.مبحثه

الوهنإلىتفضيالفكريةالأنشطةجميعأنعلىفيهيبرهنمبحثآفيكتب،فكري

بأنهمعنهمنسمعلم،بهمالإعجابشديدروسوكانالذين،فالإسبرطيون.والفساد

روسوالباريسيالمجتمعأمطرذلكومع.الفكريةللمسابقاتالجوائزيخصصونكانوا

وقد.ضاحكينفرحينوأفكارهجلافثهيتقئلونالعلياالطبقةأبناءوكان،بالدعوات

ولا.الملكيةالخاصةمنلهمرتبوتخصيص،الملكإلىمبحثهتقديمروسورفض

العرضجاءوقد.بهآمنمبدأبسببأو،لخجلهنتيجةجاءرفضهكانإذاماندري

الأوبريت،تلكوبعد،"القرية"عزافبعنوانالمعروفةالناجحة""أوبراهبعد،الملكي

صالونفيالاجتماعاعتادواالذين،باريسفلاسفةجميعمعيختصمبدأماسرعان

مذهبهبينطويلةالمسافةتكنلم.)"ء!كااهاأ"!(هولباخ)8(ديالبارونالشهيرالملحد

البحث،ذاكأعقبتالتيمؤلفاتهوبين"الاجتماعي"العقدمبحثهفيالواردالبدائي

ولكن،صالحإنسانهوالطبيعةحالةفيالإنسانأنعلىالتدليلإلىروسوسعىحيث

مرعبةبصواعقفيضربناروسوويسترسل.يفسدهحاضرآالموجودةحالهفيالمجتمع

مؤامرةوتمئلانالحضارةبدعمنمشؤومتانبدعتانهماوالزواجالحبإنيقولإذ
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للاغتصابنتيجةجاءت،أيضأمشؤوماعاختيهيالخاصةالملكيةهـان.النساءحبكتها

روسونظريةفيفولتيروجدوقد.ضوبوال!والطمعواللامساواةللظلممجلبةوهي

الملكيةعلىروسوهجومإنقالإذكاجأ،مقبولةوغيرمزعجةالخاصةالملكيةفي

بالذا!ط.الحضارةعلىهجومهوإنما،الخاصة

أبرمهإنما،الدولةخلقالذيالاجتماعيالعقد"إنةقائلآروسوويستطرد

الدولةفإنولهذا.الفقراءلاستعبادا!ةغنياءحبكهامؤامرةوكان،والازدواجيةالخداع

القاعدةمنانطلاقأجديدمننبدأأنيستوجبناالذيالأمر،شرعيةتكنلم

الحديثةالديمقراطيةبداياتلنايبدوكما!4بلغحيثطريقهروسووتابع."الديمقراطية

محتوىوذات،أفكارهيالبداياتتلكبأز(نعتقدبأنناعلمآ،والفوضويةوالاشتراكية

وأخلفمنالباطليأتيهالاقواعدتهااعتىالفرنسيةالثورةولكن.فقطبلاغةمن

،العديدونقراؤهلروسوكنفقد.جدلكللحسمكافيأبهاالاستشهادكانإذ،قذام

نقولإذنبالغلاونحن.نثرهسحرأمامدالصم!يستطيعونكانوامنهمفقطالقلةوالقلة

اللتينالرسالتينكاناا،اللامساواةأصلفيو"مبحث"الاجتماعي"العقدكتابيهإن

منذلشدتهمامثيلأأوروباتشهدلمالتي،الكهربائيةبشحناتهماالأوروبيالعالمصدمتا

البدائية.المسيحيةعهد

أكاديميةلإعلانمنهاستجابة"اسلامساواةأصلفي"مبحثكتابهروسووضع

.المرةهذ،بالجائزةيفزلمروسوأنغير،أخرىمسابقةعنديجونمدينة

عنوجوابأ؟الطبيعيالقانونيقرهاوهلالبشرا؟بيناللامساواةأصلهوماولكن

التي()الخام""الطينيةالفكربعضبإبضاحملزمأنفسهروسووجد،السؤالينذينك

يفترضكمايجشإنسانأالمبحثهذافيروسوعليناويعرض.الأولمبحثهفيسكبها

فهو.هوبسإنسانمعالاختلافشديدهذاإنسانهوأن،الطبيعةحالفييعيشأن

أما.إجهادهاولاتشنجاتهاولاتوترهالا،المدنيةشقاءيعرفلا،متعافسعيدإنسان

المشروعة،الشخصيةمصلحتهعنيدافعإذوهو.بهاالإيفاءويمكنهقليلةفهيحاجاته

يبدووهكذا.اجتماعيبحسيتمتعإنهإذ،معهمويتعاطفالآخرينبآلامأيضآيشعر

سببهووما؟الجنةتلكالبشرغادر)صاذاإذن،عدنجنةفييعيشروسوإنسانأنلنا

جرفتهمالناسمنفالقلة.والأنانيةا!طمعإلىالأسبابيردروسوإنمنها؟سقوطهم

واستأثروا،حاجاتهمبذلكفتجاوزواوالسلطا!نا،الثروةطلبإلىالمهلكةشهواتهم

بوجههاالخاصةالملكيةأطلتوهكذا.إخوانهـمحسابعلىالثرواتوجمعوابالسلطة
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أصحابها.مصالحعلىوتحافظالملكيةلتحميالدولةونشأت،والمشؤومالكالح

أسوأ.إلىسيءمنبالتدهورالبشرأحوالأخذتالحينذاكومنذ

بأنيقولفروسو.آنفأروسوأوردهفيماتناقضأثمةأنإلىهناثميرأنبناوحري

لأمةالفتوحوهيألاالأصليةفضيلتهفقدفلقدذلكومع،صالحبطبيعتهالإنسان

مقاومتهم.عندعاجزةالأكثريةوأن،أشرارالناسبعضأنالأقلعلىأو،شريرة

هاتانكانتإذاولكن.ودنياعليا،طبيعتينللإنسانأنعلىيركزهناروسوونرى

الوصف.الآنفيبوظيفتيهمادائمأقامتاقدتكوناأنينبغيفإنه،موجودتينالطبيعتان

يبقواولمسعداءيومذاتالناسكانلماذا،متسائليننعجبونحنروسويتركناوهنا

تشبيه؟أواستعارةمنأكثرليست،الطبيعةحال،تلكالأصليةالحالةأنأم؟كذلك

،الجازمالبتثنائياتهفييبتولم،بإفراطالقطبثنائيكانروسوأنوالحق

له.مثيللاسبرأأغوارهيسبرروسوكانالذيالبشريالقلبحالهيأيضأهذهولكن

لنافيرسم،م1762عابمالصادر!الاجتماعي"العقدمبحثهفيروسوويستطرد

الاجتماعيالعقدمنبدلا،مشروعاجتماعيعقدإلىتستندحكومةإقامةإلىالطريق

لحمايةاستبداديأنظامأعليهوأقامت،المتآمرينالأثرياءضدحفنةاشترعتهالذيالحالي

ألاويجب.الجدةكلجديدعقداشتراعينبغيبأنهفيقول.سلطانهاوتأمينمصالحها

نأوقبل.والجميعالجميعبينبل،والمحكومينالحكامبينللتعاقدالعقدهذايكون

المؤلفاتهذهصدرتوقد،روايتينأصدرقدكان،المشهورالعقدهذاروسويضح

قد،الإبداعيةقواهأنإلىيشيرالذيالأمر،م1762وم1761عامبينجميعأالثلائة

إلىالنراعتان"أميل9و"الجديدة"هلواز،روايتاهوجاءت.هـانتاجأفكرأأوجهأبلغت

صدورفورروسووكان.والشهرةالنجاحذروةإلىبهفارتفعتاوالإرشاد،المواعظ

وقاطع،ديدرومعواختصم""الفلاسفةحزبمنانمحبقد،الذكرالآنفتيالروايتين

الريف،إلىبارشىغادروقد.المدللفيلسوفهنيعتبرنهكناللواتيالسيداتمجتمع

والكراهية.بالحقدتفيضفولتيرإلىرسالةوكتب

حلقةمنأنسحبإنني...سيديياأحبكلا"إنني:قولهفيهاوردوقد

التقوىعنالتخليعلىالناسيحضونوهمإليهمالاستماعأكرهإنني...الفلاسفة

لاأنهروسوأضافوقد.!...الجريمةهذهمثللييغفروالنوهم...والورع

أيضأ.الأتقياءإليهيرتحلمالذيالأمر،الدينيللتعصبعدوأ،ذلكمع،يزال

إيمان"إعلانعنوانيحملالذيالمقطع،روايتيهمقاطعمنمقطعأشهرولعل
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الربوبي،الطبيعةإلهباسمتسبحالعاطفةمشور"ترنيمةهوأسمقطعاوهذا"،سافويكاهن

العميق،الدينيبالشعورفياضةكانتلكفثا.أيضأالأتقياءغيرولاالأتقياءتسرولم

التقليدية.المسيحيةلقواعدكليأومخالفة

الرغمعلى،عشرالثامنالقرنفيسوفينالمهوالزندقةبالإلحادروسواسمارتبط

ولكن.فولتيرمعخلافهوراءالوحيدا&ببكانت،والزنادقةللملاحدةمقاومتهأنمن

وأرادورياءها،الكنيسةزيفبضراوةهاجمفولتيرأنبالناعنيغربألايجب

وكان،الربوبيةصادق"ربوبيأ"كانلتيرففو.الخاصالطبيعيبدينهعنهاالاستعاضة

حقأهامينكاناوالدينفالله.بهالقائلينمعظماعتقادمنأصدقالمذهببهذااعتقاده

كانوامثلأ،كديدرو،عشرالثامنالقرنربوبييمنآخرينربوبيينأنبينما،نظرهفي

نأيرىكانفولتيرأنحينفي،للبشرابالنسبةبهامينليسامعأوالديناللهبأنيرون

روسوبأنفولتيراعتقدوقد.محضة؟فعيةلأسبابعليهويحضمفيد،أمرباللهالإيمان

بهألئممرضأأنذلكعلىزد.الجنونباتجاهيسيرروسوكانوبالفعلتمامأ،ختقد

الأغنياءمنأصدقاءهروسوفقدأنا-بعد.مزاجهتوازناختلالفيتزيدآلامهوكانت

المبحثذاكوبسبب،"إميل"كتابهبسببملاحقتهإلىالحكومةبادرت،النفوذوذوي

منللفرارروسواضطرممام1762!امفيصدرالذي"الاجتماعي"العقدالشهير

بينيربطمقدسغيرتحالفأإنقال-شينماالحقيقةعنبعيدآيكنلمأنهوالحق.فرنسا

.اضطهاده،مطاردتهويستهدف،""الفلاسفةوالمسيحيين

السيداتإحدىعفةعنتتحدث،رمزيةروايةفهي"الجديدة"هيلوازروايةأما

لزوجوفيةوبقيت(،واحدةمرةفشلتبأنهـا)علمآالجسدتجاربقهراستطاعتالتي

منأسمىالصداقةمنشكلأثمةبأنت!4الذيالرجلتقنعأنبغية،تحبهتكنلم

النساءقرأتهافلقد،التاريخفيروايةأن!حالروايةهذهكانتولقد.وشهواتهالجسد

يقرأونوهمالدموعيذرفونوكانوا01أوروبافيالرجالنصفوطالعهاجميعأ

جاكجانغداوهنا.عصرهوأطلالرومانتيقيالمذهبولدالروايةهذهومع.سطورها

مؤلفعءنءأكأ(043)ول(1")ريتشاردسون!صموئيللىالشيءببعضيدينلكنه.نبيأروسو

المرأةقهرإبرازفيتلكوموضوعيتالقهذهموضوعإذ،وكلاريسا""باميلارواية

الصاطفية.الرواياتعصركانفالعصر،الجسدلإغواء

فيمعتقداتهروسوفيهايعرضحيثالتر-4فيمبحثفهي"إميل،،روايةأما

يديه،منالخالقيطلقهعندماوحسنأصادحأيكونشيء"كل:يقولفهو.الميدانهذا

الرئيسيالموضوعكانهذا."الإنسانيديابينيصبحعندماوينحلينحطشيءوكل
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المصطنعةالعادات"فلئنزع:قالإذالفرنسيينالنقادكبارأحدشرحهوقد""إميللرواية

إلىولنعد،المزيفةوأهواءهالضروريةغيرحاجاتهوكذلك،المتحضرالإنسانعن

بإرشادك،الضميروضياءالغريزةلنورولتسمح،الودودةعواطفهإلىولتصغ،قلبك

ثانيةتنصبهأنتستطيع،القذرغلافهومنلحدهمنتنقذهالتيآراءهستكتشفحينئل!

ونقاء".طهرمنلبياضهوما،كمالمنلثمكلهمابكل،قاعدتهعلى

نظرآ،الحديثةالتربيةفيالأساسيالمبحثهي"إميل"روايةأنالناسويرى

الرشد،سنالبالغبالفتىليسفالطفل.متطورةشخصيةبوصفهبالطفللاهتمامها

نمومراحلروسوويحدد.معهللتعاملوسيلةالتعقلاتخاذبالإمكانفليسولذلك

التعقلتسبقمرحلةفيالطفليكونعشرةالثانيةإلىالخامسةسنفمن،الطفل

ينبغيوحيث،المرحلةهذهفيعليهالمسيطرةهيتكونالحواسإنحيث،والعقلانية

عشرةوالخامسةعشرةالثانيةالسنأما.الملموسةخبرتهإلىتتوجهأنالتربيةعلى

صفاتتتطلبمواضيعإليهتقدمأنالتربيةعلىيتوجبحيث،أخرىمرحلةفتمئل

أسرارعلىاطلاعهمرحلةوأخيرآ،بالأخلاقتطبيعهمرحلةتليهاثمومن.فكرية

الطبيعةبحكمهمالأطفالبأنوالقائلة،لديهالأثيرةروسونظريةتطالعناوهنا.الجنس

فيواضحبذلكوهو،الشرإلىمعينأنزوعآفيهميرىبأنهعلمأ،وصالحونأبرياء

المرتكزة"الطبيعية"التربيةأنمنواثقأروسوكانلقد.النقطةهذهفيالذاتيتناقضه

إلىتستندالحاليةالتربيةأنيرىوكان.تربيةأفضلهيمعهاالمتعارضةلاالطبيعةإلى

اعتادلماالنقيضتمامأ"فلتفعل:يقولتسمعهكنتوهكذا.مزورةأومغلوطةمبادىء

إرضاعإلىالأمهاتعودةعنالمرضعاتعلىهجومهأسفروقد."يفعلوهأنالناس

حتىالأسبرطيةالحياةنظامفرضإلىأيضآدعاوقد.منهنالنبيلاتحتى،أطفالهن

الشتاءفصلفيحتىمفتوحةوالنوافذينامواأنينبغيحيث،الفقراءالأطفالعلى

علينايتوجببأنهقائلأ،والشريفةالبسيطةالجرفامتداحإلىانتقلثمومن.أيضأ

.الأخرىالحرفمنشابهاوماالنجارةنحترفأنجميعأ

نألناسبقالذيسافويقسمذهب"إميل"روايتهيضمنأنفولتيرينسقولم

التيالشرقضيةأيضآوعالج.موجوداللهبأنحدسيةمعرفةيعرففالقس.عنهتحدثنا

:الكونفيالدينيةالنظرياتضدالقوةبالغةحجةفيهاووجدا،وفولتيربايللهاتصدى

يكنلمفإذا.الحرةللإرادةضروريلأنهالشروجودالمتوجبمنبأنهروسوقالوقد

تكونلنفعندئد،فقطأوتوماتيكيآإنسانأالإنسانكانهـاذا،الاختيارفيأحرارآالناس

قيمة.تعطيهوبذلك،الصالحاختيارمنالناستمكنالحرةفالإرادة.قيمةأيةللفضيلة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكر.تار802

نأشكولا.لاختيارهمنتيجة،يعانونماعدلآيكونفعندئد،الصالحيخترلم!ماذا

غير،الإبهامشديدةكقضية،الكثيرينتد"ضقدروسوأوردهاالتيالأخيرةالقضيةهذه

المعروفةببلاغتهعليناويعرضهفيهالصحهودالكلاسيكيجوابهاعنهايجيبروسوأن

نأشكولا.له"كمقابلشرثمةأيضأي!ثنأنينبغيخيرثمةيكونإكي:يقولحيث

ينبغيأنهيبدوأويوجد،لماذاالقائلالالس!إعنيجيبلاولكنه،صحيحالقولهذا

نأبهالمسفممنيكونوقد.العالمهذافيلهلزومولاسويوغيرشاذشريوجدأن

لماذاولكن.بالجوعإحساسفيهمةكونأنينبغي،الطعامبلذائذيتمتعواكيالناس

الإيمانشديدروسوكانفلقد،حالكلوعلىجوعأ؟يموتواأنالناسعلىيتوجب

لشبونة.زلزالفيالشهيرةقصيدتهعلىفيهايردرسالةفولتيرإلىكتبوقد،بالتفاؤل

علينافيعرض،بالأشواكمليئةحقولفيتيجولةبعد"سافوي"قسوششرسل

الخلاصلعقيدةذكرثمةفليس.الأعرافعنخروجهافيأخلاقيةلاأشدمعذلةنسخة

تنزلالتيبالذاتهيوالرذيلة،الفضيلةتثيبالتيهيبالذاتفالفضيلة.المسيحية

الخطيئةبعقيدةالتسليمبداهةيستطيع!*روسونرىوبهذا.الأشراربقلوبعقابها

البشريةالطبيعةأنيرىفروسو.المسيحيالدينفيالأساسيةالعقائدإحدى،الأصلية

ايلاصليةالخطيئةفيروسونظريةأنغير،فيهاطرأفسادأثمةولكنالأساسفيصالحة

منآدم)طردالأصليةالخطيئةأنيرىفرواسو.بهاالمسيحيةالعقيدةعنكليأتختلف

وسعيهالمساواةوعن،حياتهفياوبساطةعنالإنسانتخليفيكانتإنما(الجنة

بسلسلةعليهعادالذيالأمر،نظامآالتشاصةللملكيةواعتماده،الثروةلجمعالدؤوب

فالإنسان،الذكرالآنفةالأخطاءجميعتص!ضيحالناسبمقدورهـان.والآلامالعذابمن

الفطرية.الخطاياعنمسؤولينءنيرالبشرأنكما،الحرةبالإرادةمتمتعأيزاللا

بالأحرىأو،دغماتيةوأقلوبساطةلهرأ2أشددينإلىبالدعوةالقسوينتهي

المتصوفة.مذهبأوالتقويال!سذهبثابهدين)!!5!(،دوغماكلمنخالي

القسمواعظإلىبالإصغاءيبدأعمرهمر،عشرالثامنة"إميل"يبلغوعندما

والدخانالضوضاء"مدينةيغادرماسرعانولكن،باريسإلىيذهبثمومن،ودروسه

".بالفضيلةجالا!ولابالشرفالنساءتؤمنلاحيث،والطين

الحبميدانيفيمغامراتهمنبمزيدأيقواحيث،الريفإلىإميلويعود

تفاءجله.ذكرإلىنحتاجلاالذيالأمر،والجنس

هولندافيوحتى،فرنسافيالحظرعليهفرضحتى"إميل"،كتابيصدرلم
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حزبلمساعينتيجةوأيضأ،التقليديالدينعلىهجومهبسببوذلك،أيضآ

كانوقد.سطورهبينالكامنالشديدالتطرفبسببوأخيرأالنفوذ،الشديد""الفلاسفة

".الاجتماعي"العقدلكتابهبحثبمثابةالتطرفهذا

الصدمةأيضأوالعقلانيين""الفلاسفةوفولتيرلتصدم"إميل"روايةجاءت

القضاءإلىيهدفمحسوبآوهراءفارغةثرثرةفيهاالواردةالآراءاعتبرواوقد.المذهلة

البربريةإلىالبشريبالجنسالعودةهـالى،العقلحققهاالتيالمكاسبجميععلى

ونجحوانفيهعلىالعملفيوساعدوا،عليهويتهكمونمنهيسخرونفانطلقوا.البدائية

القراء،نفوسفيمؤلفاتهخففتهاالتيالآثارإزالةفيتمامأفشلواولكنهم،ذلكفي

فولتيرمسرحياتمنوحتىالموسوعةمنرواجأأوسعكانتالتيالمؤلفاتتلك

.بالذات

الاجتماعيالعقد

إلىالعودةإلىالداعيروسو،القرويروسو،البدائيروسو،الرومانسيروسو

يمشيلرجل،يقظة"حلمكتابهبعدفيماكتبالذيوروسو،الرعويةالطبيعةحياة

وذلك"؟الاجتماعي"العقدكتابمؤلفلروسوالنقيضهوهذاروسوهلمتوحدأ"،

يدعوفهو.والاشتراكية3(أ!أأ)*3الدولانيةمنالكثيربالكثيرمليءالمبحثهذالأن

ليحلجديداجتماعيعقداشتراعهـالى،بأكملهجديدأتنظيمأالمجتمعتنظيمإعادةإلى

.والخداعوالحيلةالكذبعلىقامالذيالحاليالاجتماعيالعقدمحل

ذلكمعألغى،الديمقراطيةمنوبنوعبالمساواةطالبالذيروسوولكن

فيالسلطاتجميعوضعخططهالذيالجديدالمجتمعففي.الفرديةالحقوق

نأيجبالذيالأمر،جماعيةإرادةأيعامةإرادةالشعبيةالإرادةمنوجعل،الجماعة

الفردية.الإراداتمجموعوبينبينهنميز

الموضوعأنباستذكارناآنفأالواردالتناقضإيضاحأو،البتنستطيعونحن

عملمنهوالشروأنطبيعتهفيصالحالإنسانبأنيقولروسولفلسفةالمركزي

اللذينالاتجاهينمنواحدأيفيالسيرالمرءيستطيعالمنطلقهذامن.المجتمع

طبيعته،فيصالحالإنسانلأننظرآأنهأحدهميقررفقد.روسولدىواضحيننراهما

بعضتبناهاالتيالفوضويةالنظريةهيوهذه.كليأللمجتمعضرورةثمةلشتفعندئذ

مخالفةنظريةالواقعفيتبئىولكنه،النظريةبهذهيعظأحيانأروسووكان.روسوأتباع

إنهإذ،ضروريغيركونهعنالبعدكلبعيدروسو،يرىكما،فالمجتمع.لها

14م/الحديثالأوروىالفكرتاريخ
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،بناءهنعيدأنالأساسيةمهمتناوإن-د.الفمإلىبالنسبةالمطلقةالضرورةالضروري

"إن:قائلآروسوويضيف.بالإنسانترتفلحنبيلةقوةإلىمفسدةقوةمنوتحؤله

يأاللاأنانيةعلىبل،الفرديةعلىأي،الأنانيةعلىئبنىلاالصالحالمجتمع

نإالقول!وزبدة.فائقةبعنايةتنظيمهجرىوقدمثاليآمجتمعآيكونأنوينبغي.الجماعة

"العقدكتابهفيعارضأروسوانطلقوهكذا.طوباويمجتمعروسومجتمع

اشتراكية.ديمقراطبةطوباويةدولةمواصفات"الاجتماعي

كما،العائلةمنفلمريقولىكماتنشألاالدو!4أنروسويرى؟الدولةتنشأكيف

لا،هوبسمعتعارضأوروسو.أرسطواعتقد.كمابالطبيعةولابالعضويةليستوأنها

كيالاستبداديةهوبسلدولةبالخضوع،وأحرارأمختارينسلمواقدالبشرأنيرى

السليمالعقديشترعلماليومحتىولكنعقد،عنتنشأفالدولة.ويسترقوايستعبدوا

إرادتهمفرضواقد،أخلاقأوالأقلغيرهممنالأقوىالبشرفبعض.المطلوب

،الانخداعسهلةساذجةالناسمنادماحقةوالأكثرية.وغدارةمخاتلةقوةمستخدمين

اجتماعيأعقدآيشترعواأنللبشروينبغي.بعيدةليستويقظتهاتستيقظأنبدلالكنها

ملكآينضبوالنوهم.وممارستهاالهمامةحرياتهمتأمينبغيةالمساواةإلىيرتكز

إرادةهيوهذه،العامةالإرادةهوإنمافالملاث،حكامأأنفسهمسينضبونبل،عليهم

روسو،أنيرونالنقادمنالكثيرولكن.وسياسيأجماعيآككلالشعبإنها.الجميع

العامة.الإرادةأيالتجريد،لهذااستمبدهمحتىالبشريحرركادما،هذهنظريتهفي

المثالإنهابل،الفرديةالإراداتمجموعليستأنهاعلىتبدوالعامةالإرادةلأنوذلك

ذلكعلىزد.الصحيحالاختيارأرادوادساإذايريدوهأنينبغيالذيمالهميحددالذي

،لوكاقترحهالذيالاجتماعيالعقدمعوتباينأ.للدولةحقوفهبجميعيدينالفردأن

يأوجودبعدميعتقدكانفروسو.طبيعيةحقوقبأيةللفرديحتفظلاروسوعقدفإن

.القوةسلطةفقطلهبل،الطبيعةحالؤبلهحقلافالمرء.المجتمعخارجللفردحق

الدولةعلىموافقأنهبذلكيعنيي!تلمروسوأن،فيهشكلاومما

لمأنهكما.الدولةهذهمثلمفهوميعنيهالذيماليفهميكنلمفعلأفهو،التوتاليتارية

العامة""إرادتهاستعمالالدكتاتوريون،ءسيسيكيففيرىالغيبيستشفأنيستطع

وفاته.منفقطقليلة،سنواتبعدانفجرتالتيالفرنسيةالشورةخلال

ومنها،واضحةدولانيةنظريةهي،السيادسيةروسونظريةإننقولذلكومع

ثمةيكونأنينبغي"إنه:فيقولروسوويسترلصسل.الدولةفيهيغلنظريةمباشرةتتحدر

وحيث،بهيدينأنمواطنكلعلىيتوجىبحيث،رسميربوبيدين،مدنيدين
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إلى،هذاعصرنافيروسوبأعداءدفعالأمروهذا."بالإعدامعليهالخارجيعاقب

علىالدولةتفرضهدينإلىيدعوإنهحيثمن،للفاشستيةالأوليالأنموذجاعتباره

آراءإلىاستنادآ،روسوأنإلىنشيرأنبناحرئولكن.والإرغامبالقوةمواطنيها

بلغتالتيالدولةبدولتهيعنيكانإنما،السياسيفكرهدراسةفيالمتبحرينتلامذته

مندمجةالمصالحهذهوتصبح،الأنانيةالمصالحكليأفيهاتنتفيحيث،المطلقالكمال

واضحأوليس.الكمالذروةالاجتماعيالتضامنيبلغحيث،العامةالإرادةفيتمامأ

بالولاءيدينأنيحبالفردبأنيعتقدفهو،السياسيالاضطهاديساندكانروسوأنلنا

إليهتوصلماهووهذا،المجتمعخارجسلطةلأيةوليس،الكاملللمجتمعالمطلق

الكلمة،لهذهالفنيبالمعنىليبراليأيكنلمبأنهروسواتهامفإنوهكذا.أيضآأفلاطون

لاالسياسينظامهإنقالحينمابالغالبعضولكن.وعادلأصحيحأيكونقداتهام

،أفلاطونبجمهوريةعميقأتاثرروسوأنوالحق.التفتيشمحاكمنظامعنيختلف

المفهومبنفسوتأثر،القانونعلىالخارجينمعالدولةتسامحبعدمأيضأوتأثر

"العقدروسوكتابفيواضحآنراهوالذي،أفلاطونعندللدولةالعضوي

."لاجتماعيا

روسو،روسويناهضروسونرىإذ،روسومعحيرةمنحالفيونحن

نفسنرىأنناالمفارقاتومن.المستبدالدولانيروسويقاتلالفرديالرومانسي

فيالوضوحغايةواضحآالاستبداديةوالديكتاتوريةالديمقراطيةالحميةمنالمزيج

البعضأنكما،روسومنمباشرةتحدرت"اليعقوبية"فالديمقراطية.الفرنسيةالثورة

الأمر،المعاصرةبالفاشسشيةوكذلكروسو،فلسفةإلىالحديثةالاشتراكيةبأصوليعود

الحديثة.السياسيةالفلسفأتتلكبجميعتدفق،واحدآعقلآأننشهدحينماالمذهل

الجانبتضخيمفيبالغتقدروسوفي،خاطئةأنهاغير،شعبيةمباحثثمةولكن

منطويلةلمدةدائرأسيبقىروسوحولالجدلأنومع.فلسفتهمنالاستبدادي

أقواله،لتناقضونتيجةالفرديمجتمعهلترابطالمحئرةالطبيعةبسببوذلك،الزمن

أيامنافيوعمقآتدقيقأوأشدهاالدراساتآخرأننذكرأنالمفيدمنيكونقدأنهغير

الدولةجانبإلىأبدأيكنولمالفرد،جانبإلىكانروسوأنعلىئجمع،هذه

فلسفتهفي،ملستيوارتبجونشبيهأالدراساتهذهأظهرتهوقد.الاستبدادية

مؤلفاتهجميعفيروسوبقي"لقد:)+!كاطهح(كوبانالكاتبقالوقد.ونظرياته

نأويرفض،للذوبانقابلغيرفرديأجوهرآ،عمرهمندقيقةآخروحتى،وكتاباته

عننشأقدآخرخطأأنذلكعلىزد.،الجماعيةالقيممنالمتصاعدالمدفييذوب
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إرادةهي"العامة"فالإرادة.الجماعةو-نالدولةبينتمييزهفيروسوفهمعدم

بتاتأ،عنهاتعئرلاقدأوكاملأتعبيرأالأفائمةالدولةعنهاتعئرقدالإرادةوهذه،الجماعة

هذافيأبدأيتحققلاقدأعلىمثلأنهاأ!،،تمامأكالديمقراطية،هذهوالحال!،وهي

بتأليهبلالدولةبتأليهبعدهمنهيغلشالكمايقللمروسوأنذلكعلىزد.العالم

فقط.الشعب

المتوحشالإنسانعصرأو،الماضيفي"الذهبي"العصرأسطورة""البدائيةأما

فعلأأنهاليرى،التاريخماضيفي،رهاأمقتفيآيعودأنيستطيعالمرءفان،النبيل

تقاليدربيبروسويكونوبذلك.اليصشريالجنسلأساطيرالبدائيالطرازمنصورة

فقولبقامروسوولكن.الإنسانعرفهانظرلي"وأبسطلأقدممكررأأو،القدمفيغارقة

معظمأنذلكإلىأضف.الحديثللإتسانليقدمها،حديثبقالبالنظريةتلك

كانحيث،الفردوسسعادةالسعادةت!صرهزمنعنتتحدث"الذهبي"العصرأساطير

الخطايايعرفونولا،اللهمعمباشرةويتحدثونخالدينالخرافاتلتلكوفقأإلناس

فيهتفسيرأالأسطورةهذهفف!رتال!سيحيةجاءتولقد.العملإلىبحاجةوليسوا

منكان(الجنةمن)خروجهالإنسانسهقوطإنقالتإذ،المفارقاتوكلالغرابةبعض

منبالتقدمملزمأوكان،الأوليةحالتهةبالبقاءبمقدورهيكنلمإنهإذ،الطالعيمن

لهذهروسوإيضاحكانولقد.تلكمنأفضكحتمأستكونحال!إلىالتاريخخلال!

البشريةفالطبيعة،علمانيةفكرةجعلهاوآنهكمالها،المسيحيةإيضاحمنأشدالفكرة

وحبالجشعلطخةإنها،لطخةثمةو!نان.أيضأوحرةظاهرةمرةذاتكانتلربما

واللادينوالماديةالخاصةالملكيةشباكفيالسقوطإلىأفضتحيث،المال

علىالصادقالندمالبشرندمإذاإلابحققأنيمكنفلاالخلاصأما.واللاأخلاقية

أغلالمنمطلقأتحررآوتحرروا.جديد،مجتمعبناءعلىالعزموعقدوا،شرورهم

التناغمالبشريةإلىحينئديعيدالمطلوبالمجتمعذاكهـان.الفاسدالقديمالمجتمع

.مستوىأعلىستكونالتي،السعادةفىشالأصليةوالحالوالحريةوالمساواةالكامل

وهل،ساذجةأمعميقةكانتفهل.)-وسوجاكجانرؤياإلىالشعبيةالنظرةكانتهذه

؟الهلوساتأقدمأنهاأمدصوجبها،ليعيثىالحديثللإنسانبالنسبةأسطورةهي

قدومهإلىتطلعكما،الفنارالمستبدالطاغيةذاكإلىيتطلعلمروسوأنوالحق

الديمقراطيةالحكومةهينظرهفيأصثاليةافالحكومة.العقلانيون(1إالفلاسفةوفولتير

فعندئل!(بذلكروسوآمن)كماعمليةغيرحكومةالحكومةهذهكانتإذاأما،المحضة

نأهذامنويتبع،ممكننطاقأوسع-تلىالحكمفيالشعبمساهمةتكونأنينبغي
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نحويتجهروسوتشاهدوهكذا.صغيرةوحدةتكونأنينبغيالحكوميةالوحدة

،أوردناهمادائمأنتذكرأن،وعلت.ضعيفةمركزيةبحكومةيطالبأنهأي،الفيدرالية

المتماسكةالسياسيةفجماعاته،فقنعاستبداديبأنهروسويتهمالبعضنسمعحينما

الديمقراطيفالإجماع.الإغريقيةالمدنبدولتكونماأشبههي،الوثيقالتماسك

منواثقونونحن.متماسكةصغيرةجماعاتفيمرارأويتبلوريتوفرإنما،المطلوب

الأطرافمتراميةكبيرةدولةإلىالصغيرةدولتهتوستيعلىليوافقيكنلمروسوأن

إنسانأييفوضأنإنسانأيباستطاعةليسبأنهتمامامؤمنأكانفلقد.السكانغفيرة

.بالانتخابالتفويضهذاجاءولوحتى،العامةالإرادةمنحصتهفيبالتصرفآخر

لقهقه،الحياةقيدعلىاليومكانروسوأنولو.صديقأروسوفييجدلمالتمثيلفمبدأ

فيليمثلناأعوامبضعةكلالناسأحدنختارلأننا،ديمقراطيونبأنناتبجحناصضاحكآ

التنفيذية.أوالتشريعيةالمجالس

لجماعاتونصيرآمؤيدأكانروسوبأننقولطحينماالحقيقةعلىنتجنىلاونحن

الدولهذهوتكون،قويواشتراكيديمقراطينظامذات،صغيرةدولآتقيمصغيرة

أرادروسوأنأيضآنذكرأنبناويجدر.اتحادمننوعخلالمنرخوأترابطأمترابطة

لملكنه،الحكومةفييبحثأضخمكتابمنجزءآيكونأن"الاجتماعي"العقدلكتابه

كالدستور،الأخرىكتاباتهبعضفيالسياسيةنظريتهمنأقسامأنجدبأنناعلمأ،ينجزه

كورسيكا.لجزيرةوضعهالذيالطريف

انتفعواالذينأولئكوأن،ثوريآبالفعليكنلمروسوأنإلىالبعضأشارولقد

ظنهسوءعنالنظرفبغض.أسطوريآروسوابتدعواإنما،العظمىالفرنسيةالثورةفيبه

كانتالتيالمركزيةللدولةالشديدعداؤهأيضأهناك،العنفوفيالجماهيرفي

المحتوىعننتغاضىألاعليناولكن.الثورةمناليمينيللجناحالأساسيالمطلب

والداعيةالمطلقالتجديدنبيروسوكانلقد.مؤلفاتهفيوالظاهرمنهالمستترالثوري

المنطرأيضأوكان،صلاحهامنميؤوسفاسدةلحضارةالشاملالإصلاحإلى

هـانعاشآتحريضآالعناصرأشدفيهنرىأنالخطأمنأبدأفليسولذلك.للديمقراطية

للمجتمعرؤيتهاتفصيليأتتبعلمالثورةهذهأنمنالرغمعلى،الفرنسيةللثورة

الصالح.

كانولربما.المعقدةروسو"إقضيةنلخصأنعلينالزامآنرىالقولوزبدة

الإنسانإنروسويقولإذ.تناقضاتهأولديهالقطبثنائيةهوروسوعلىلنامطلأفضل

السلطةيكرهوهوطبيعيآ،فاسدلكنهصالحبطبيعتهوهو،نفسهيستعبدلكنهحرأ،ؤلد
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التاريخوان،إلهلأييخضعلنولكنهديم!لهيكونأنوينبغي،إليهايحتاجولكنه

دواليك.وهكذا،الطوبا،-يةإلىينتهيقدولكنهالرعبمنسلسلة

أوروبا،ذهنفيالنظرياتتلككلأ!شالذيروسوكلماتسخرأنوالحق

والديمقراطيةالمساواةإلىالداعيةكانلقد.لأناسبالنسبةكثيرةأشياءيعنيكان

معهأ.المتفائلةوالمستقبليةالطبيعةإلىالعودةالناسألهمولقد.والاشتراكيةوالبساطة

أنهعلىمتفقونولكنهم،معانيهحوليتجاد)ونالآنحتىفكرهفيالباحثونيزالولا

بأنهماعتقدواالبسطاءالناسولكن.يفهمهأنالمرءعلىالعسيرمنوأنهفهمهأسيءقد

العالم.تغيرمحاولينفهموهممابوحيفانطلقوا،عناهماكلتمامأفهموا

الناسنظروقد.م1778كاممنوفاتهيومحتىجبارةقوةبقيفلقدفولتيرأما

م1778عاممرةلآخرباريسدخلوقد.الخالدينإلىنظرتهمالأخيرةسنواتهفيإليه

ومرارةشقاءفي1763عامأعقبتالتيالأعوا.(أمضىروسولكن.الفاتحيندخول

كتابهبينها)ومنتموتلنمنجزاتخلال!أنجزأنهمنالرغمعلى،وحزن

العصرفجركانوفاتهويوم.واحدة!صنةفيوفولتيرهوتوفيولقد""الاعترافات

العصر.هذانبيهوروسووكان،اهشروقاوشكعلى،ومزاجهبأسلوبه،الرومانسي

كلعلىاسمهلتجعلواشتراكيتها،بديمقرأطيتهاالفرنسيةالثورةوفاتهبعيدوانفجرت

لكن،ثوريةفولتيرمنأقلإنسانثمةي!شولم.فولتيراسموكذلك،وشفةلسان

شنالذيالأولبالفيلسوفروسولقبتوكذلكومذهبأ،عقيدةمنهجعلتالثورة

جميعوعلىالإقطاعيةوالامتيازاتوالت!صبوالخرافة"الهوىعلىأماميأهجومآ

مواكباستحثا،وروسوفولتيرالعظيمينالفيلسوفينفإنوهكذا."الطغيانأشكال

"خصام"منحالفيكاناالقرنذاكخلالبأنهماعلمأ،والتقدمالانطلاقعلىالثورة

مستمر.
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والملماءالش!يو،التنويومححو

ديفيد5البريطانيالشكيالمذهبتا

فيالاجنماعبةالعلومولادةأعهبوم

الاقنصاد!علمرعالتنويرعصر

عصرانتثار!!التاريخيةالكتابات

التنوير.عصرنحدودياتأعالتنوير
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منأما...العالمعلىالمزورةالشكيةتطغىمعينةازمانإفي

."يكفيهماللعالمأبدأيتوفرفلمالحقيقيةالشكية

بوركهاردت""جاكوب

فيمفرطونفهمعشرالثامنالقرنأبناءمنرجالكاحبلا)انا

."التبسيط

"بيرغسون)هنري

البريطافيالشحيالمذهب

الرعويةالأنشودةينهيكيمابجهدقامقدبارتدادهروسوجاكجانكانإذا

الثقةهزقد،الداخلمنخيانةبمثابةكا!،،آخرمجهودأثمةفإن،العقللعصر

أنناشكولا.البريطانيةالجزرمنالمجهودهذاجاءوقد،عنيفأهزأالعقلانيبالمذهب

إسحقنفوذوأعني،عشرالثامنالقرنفيالحاسمالنفوذلبريطانياكانأنهنذكرنزاللا

بريطانيامنتحملذاتهاالرياحهبتالسنينمنعقودبضعةوبعد.لوكوجوننيوتن

الذين،الفلاسفةمنلوكخلفاءإنوالقائلةالمزعجةالأخبارالأوروبيةالقارةإلى

مركبة.استنتاجاتبعضإلىتوصلواقد،البريطانيالتجريبيللمذهبامتدادأيمثلون

صحتهاإثباتإلىلاالفرضياتبهذهوساروا،الأساسيةلوكفرضياتمنانطلقوافلقد

ميدانفيبهاألقوابل،الواقعيالمذهبميدانإلىيحملوهاولم،فيهاالشكإلىبل

ووخه،أيضأوفيلسوفبارزعالموهذا،بيرقليالمطرانجاءفلقد.اللاماديالمذهب

فلسفتيأنيرىكان،السابقالقرنفيكباسكاللأنه،ولوكنيوتنإلىوذاتيأحادأنقدأ

اليوملنايبدوم1721عامفيالصادرأه+س!!()لمافمبحثه.وماديةضحلةولوكنيوتن

ف.مطلقينوزمانأ)فراغأ(مكانأافتراضهحيثمن،نيوتنلخطأإدراكهفيمدهثأ
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ماخنظرياتماحدهـالىكلايبنترمعتوقع،الأديبالذكيالإيرلنديهذا""بيركلي

لنفسهاتزعمأنتستطيعنظريةثمةليستأنا!أيضآبيركليرأىكما.وآينشتاين)،أحء7(

قولهيمكنناماكلفنحن.الحالواقعؤيهيكماالأشياءلطبيعةوصفعلىالقدرة

منسلسلةداخلالتنبؤقابليةنكتسببواسطشهاالتيالعاملةالرموزمنمجموعةإنها

بيركليمنيجعلالذيالأمر،الحديثينالفيزيائييز،معظمبهسقمماوهذا.الظاهرات

"فيمبحثمؤلففبيركلي.الناسانتباهنظرياق،تلفتلمبيركليعصرفيولكن.نبيأ

التجريبي،النفسلعلمكلاسيكيأاصجعأطويلآبقيالذي"البصريالحسيالإدراك

ومتعددالنشاطوشديدةقويةلثخصيةكان،)حوللأهاصه(كلينأبرشيةومطران

إنشاءوحاول،إيرلنداموطنهفيجتماعيالاالإصلاحإلىيسعىفكان.الاهتمامات

محافظأوبوصفه.الهويجحزبمعوكذلكالربوبيينمعواختصمآيلاند،رودفيكلية

ذإ،الأطوارغريبوكان.المثاليبر!ذهبهالورعغيرالماديالمذهبدحضحاول

حادبعقليتمتعكانبيركليولكن.الأصراضبشفاءكفيلالقطرانماءبأن،مثلأاعتقد

الغريبة.أطوارهعلىدليلأسطعالمثاليمذهبهأنالبعضاعتبروقد،نفاذةوبصيرة

المادةألغىقدبأنهيعتقدالمجنونا!طراناهذا"إن:يقولونالناستسمعكنتوهكذا

كانبيركليأنومع.الفلسفةفيمنهرائعأإسهامأفعلآيعنيالذيالأمر:عليها"وقضى

استقطبالذيهولوكجونأنغيرولادبنتز""مليبرانش!أوروبافلاسفةأيضآيعرف

منهاجيأ.نقدأالمعرفةفيلوكنظريةنقدمنيمنعهلمذلكلكن،احترامه

ومتفقومنطقيتجريبيتهفيصارمامذهباللاماديمذهبهبأنبيركليزعموقد

عندمايحدثمابعنايةفحصناإذا"إننا:أيفأبيركليويقول.السليمالحسمعحتى

نستطيعلافعندئد،المصطلحاتالشعمالفيدقيقينكناإذاوإننا،الأشياءأحدندرك

".المعرفة-العمليةتلكتحليلإنهاءفيفشلقدلوكجونأننستنتجأنإلا

ونحن،الخارجيةالمواضيععنتمححورارت()أويخكرلديناأنهإلىلوكأشارفلقد

.اليومنسميهاكما،الحسمعطياتأذهاأيكمكر،لعقولناتبدوكمافقطنعرفها

ع!تالحسانطباعاتمنسلسلةهيأكلإمناالموجودةالطاولةأننعرففنحنوهكذا

ح!نا.أعضاءمختلفبهاجاءتالانماجاعاتوهذه...إلخولونها"-شكلهاحجمم!ا

ليسرهناوإلى.حواسناخلالمننعرفهب!،،مباشرةصعرفةالشيءنعرفلافنحنإذن

فيأخطأ"إنه:قائلأبيركلييجيباسؤالا!تافعن،لوكاخطأأب-.2،أ،اضر!اكأجثر!ة

بالانعاموجودة،/اللشهـبء(صللموضوالملااسمةأ!"الأويياخحمائصراا..--؟ا!دهاعتف

وحركةحجم!تالآوليةالخصاتنكربأنيزع!أولوك.أس(س-!إ(أص-حىهـلهشتجوء؟.
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ذوقرائحةالونالثانويةكالخصائصوليست،حواسناعنمستقلةخصائصوعدد،

وأأوليةخصائصتوجدلابأنهيعتقدكانبيركليولكن.بالحواسالمرتبطة(00.إلخ

رائعآنقاشهجاءوقد.حواسناعلىومعتمدةذاتيةوبالتساويجميعأإنهابل،جوهرية

احتفظلوكأنوالحق.أفلاطونمحاوراتمنذلهامثيللامحاوراتمنسلسلةفي

الجوهرية.الخصائصإلىنظرتهفيالوسطىالقرونبآثار

أنهيعنيموجودآيكنفإن.فدزكأيكنلممايوجدلاالنشيءإنبيركليويقول

وأ،أدركهقدأحدهمأنسوىمعنىمنلهليسموجودالميتالموضوعبأن.مدزك

ماالكلمةلهذهآخرمعنىأييجدأنفيالقارىءبيركليتحدىوقد.إدراكهيستطيع

ذهنية.حقيقةالواقعيةالحقيقةتصبحبيركليلمفهومووفقآ.أوردهالذيالمعنىعدا

المعطيات)أي()التصوراتااو"المكر(العقول)أيفقط""الأرواحأنبيركليويرى

،القولعلىدائمأيصربيركليوكان.توجدالتيوحدهاهي(للعقلالملفمةالحسية

يكنلمهذا،باعتقادهوهو.ومنطقيتجريبيخطهوإنماالتعقلمنالخطهذابأن

عنيختلفالمثاليمذهبهأنخلافولا.شيءلأيالصوفيةالطبيعةعلىيؤكدأبدآ،

التاسعالقرنفيالألمانالفلاسفةبهاقالوالتيبعد،فيماجاءتالتيالمثاليةطراز

ينطقأنمنوأقدسغامضروحيجوهروجوديؤكدونكانواهؤلاءإنحيث،عشر

وقد.وموضوعأشكلأوالجواهرالجوهرقضيةيرفضكانبيركليأنبينما.باسمه

بأنعلمآ،للأشياءالجوهريةالخصائصإلغاءفيمصيبآكانبيركليإنالفلاسفةيقول

قولهحيثمنوذلك،بعيدأبالمرءيذه!قدهذاالظاهراتي""للمذهباستعمالهطريقة

واقعي،هوشيءك!!"إن:قائلأبيركليويسترسل.اللهوعالمالأرواحعالمبوجود

فإنتصورآ(،)أوفكرةالشيءسقىإذاوإنه.الأبدوحتىالأزلمنذحالهعلىوهو

اعتبارفيمترددأكنتإذا"إنك:قائلآيضيفتمومن.واقعيةأقليجعلهلاالأمرهذا

،وزنأوأهميةالمصطلحلهذافليسفعندئل!،تصوراتأو"لمحكر"الارتداءأوالأكل

لاالتي،المباشرةالحسبأشياءونكتسيونشربنأكلأنناعلىمعناتتفقأنكطالما

ندركها".لمإذاتوجدأنلهايمكن

(التصورات)أوالمكر"إن:يقولحيث،اللهوجودعلىمدئلآبيركليويستطرد

نستطيعلاهـانه.الوجود"الكليالخالدالعقلمسببهايكونأنيجبلعقولناتظهرالتي

مدركخلالمنمباشرةندركهأنأي،اللهعنتصور()أوفكرةعلىنستحصلأنأبدآ

نأيجبالتي،المحسوسةالمواضيعوجودمنوجودهعلىنستدلولكننا.حسي

هوإنما،نعرفهالذيالعالمهـان.فديىكلهايكونأنويجب،ماشيءبهايتسبب
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دونولكنه،جذابةصورةيمئلهناببركلييقولهماأنشكولا."اللهأفكاربالفعل

تجريبيآ،بيركليكانكلهذلكومع.يبيالتجمعلمهعلىمنهخروجأأيضأيمثلريب

اعتبارهإلىالميلمنالرغمعلى،مكنهالذي،العمقذاكوعميقأحادأتعقلهوكان

إلىخطيرةبللا،شديدةضربةتسديدمن،الواضحالتناقضأقوالهفيمتناقضآ

كتبولقد.السليمالحسعلىالمبنيالمذهىبهذا،لوكلجونالعقلانيالمذهب

علىوأصعبهاللعقلمنافاةالنظراتأشا-هيالمثاليةالنظرة"إن:يقولديدرو

."الدحض

أهمأما.التنويرعصرفيالمعروفالماديالمذهبأسسماحدإلىبيركليهر

هوفإنما،جدلأومناقشةدونالفلسفيةالدوائربهسفمتوالذي،تحليلهمنمقطع

يأ،للأشياءالملازمةالجوهريةانخصائصاعلىهجومهعلىاشتملالذيالمقطعذاك

فنحنموجودةكانتإذاالخصائصتلك"إن:قالفلقد.منهاتتجزألاأجزاءئعتبرالتي

قولهنستطيعماكلوأن،فقطحواسناخا*لمنلناتظهرلأنهانعرفها،أننستطيعلا

صورةإلىأوفكرةإلىوحؤلناها"ا!خارجفي"هناكمنإشاراتالتقطناقدأنناهو

التقنية،الوجهةمنمغلوطهذافقولنا،رمادثةالطاولةإننقولعندماونحن.للشيء

ليساللونفإنوهكذا.حواسناأعضاءبواسطةفقطالألوانأواللوننعرففنحن

يكونأنلهيمكنإحساسمنفليس.داشلنافيموجودإنهبل،الطاولةفيموجودآ

إنهاإذ،تلكعنواقعأتختلفلاوثقله،ءالشيوحجمشكلوأنكما،حسيغيرشيئأ

حواسنا.ثمراتأيضآهي

ا1()!+لاهيو،1ديفيد

هذاوهيوم.لوكجونمنتلقفهاأنلهشقالذيبيركليمنالكرةهيومتلقف

.فقيرةعائلةمنيتحذرأسكتلنديهو!مخحاءوأشدهافكرأجيلهعقولأعمقيعتبرالذي

بصورةوالعلمالفلسفةطلبفيجامحةبرغبة،صباهفييزللماوهو،أحسوقد

يعيشوهويؤلفعمرهمنوالعثمرينوالسمادسةالخامسةبينوهووجدتهوهكذا.عامة

الطبيعةفي"مبحثبعنوانالشهيركتابه،البؤسأقللمإنالمقترعيشباريسفي

.م174.وم1738عامبينالواقعةالفترةخلاالمجفداتثلاثةفيأصدرهوقد."البشرية

سقط"إنه:عنههيومقالإذ،رواجأأو4علإطلبأيلقلمالضخمالكتابهذاولكن

في"مبخثبعنوانطبعههـاعادةبتنقيحههي!-مقامم1752عاموفي."المطبعةمنميتآ

أفضل،هذاهيومكتابلكن.ونفوذها!كبتأثيرمنهنشعرالذيالأمر"،البشريالفهم

مواضيعفيمؤلفاتعدةلهصدرتثموصن.ذاتهالعنوانيحملالذيلوككتابمن
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"تاريخبعنوانالمعروفكتابه،الكتبهذهبينومن.واسعةشهرةعليهأضفت،شتى

والسياسة.والدينالأخلاقمواضيعفيالهجاحثمنعددإلىبالإضافة،إنكلترا"

نقللمإن،الدينفيبالتشكيكاتهامهسيماولا،بهأطاحتالتيالأقوالولكن

الصيتالذائعةأدنبرهجامعةفيالأستاذيةكرسيعلىحصولهوبينبينهحالبالإلحاد،

التكريم،حفلاتفلاسفتهالهأقام،م1763عامفيباريسزارعندماولكنه.والشهرة

فيفلسفيعقلأعظمكانبأنهمشهورآوغدا،والأدبيةالفكريةالدوائربهواحتفت

حتىيبقىإنهإذ،انخفاضأيهذهمكانتهعلىيطرألم،التاريخذاكومنذ.عصره

البارز.الإنكليزيالفيلسوفهذايومنا

عقلهآفاقواتساع،هوىكلمنوتحررهالجريئةبتأملاتههيومأنوالحق

ولربما،التنويرعصرعلىمحسوبلهووالمضاء،الدقةالديدوتعقله،ومداها

فيلفهاالتيالشاملةالشكيةولكن.العصرلذاكالأنموذجتقريبآيكونأنيستحق

بدأتالعقلانيةفهذه.إزعاجأشدالتنويرلعصرالمتفائلةالعقلانيةأزعجت،مذهبه

مصدرأهيومكانحيث،كنتفلسفةإطلالةفورالسقوطإلىوانتهتبالتدهوريومذاك

إلهامه.مصادرمن

إلىانتهىولكنه.وبيركليلوكربيبالتجريبيالمذهبدربهيومسلك

تسعى"مباحثهأوجاءت.الشكيالمذهبإلىيفضيالمذهبهذاأنعلىالتدليل

بغيةالعقلبفحصهيومبدأ،بلوكواقتداء.الإنساندراسةعلىالعلميالمنهاجلتطبيق

فحصأساليبعلىكبيرةتحسيناتأدخلولقد.ومداهاالبشريةالمعرفةطبيعةتحديد

دعاهالأول،شقينإلى()التصوراتبالمكزلوكسماهماشقفقد.المعرفيةالعملية

الحسي.للإدراكنتيجةالعقلفيالمتشكلةالصورالثانيوسمى،الحسيةالانطباعات

لاكيونحن.معأوبيركليلوكتحليليمنعنايةوأشدأوسعهيومتحليلأنوالحق

الشهير.الشكيمذهبهإلىبهيومانتهىالذيالسببإلىفقطسنشيرنسهبأونطيل

سفلية()طبقةأساسأوجوهرأيلوجودبيركليبنفيمنهتسليمأ:أولأ

مثميرآ،""عقولأو""أرواحبوجودبيركليالمطرانقولهيومرفض،الماديةللمواضيع

:يقولهيوموأضاف.هذهعلىأيضأينطبقالجواهرعلىالمطبقذاتهالتحليلأنإلى

نفسية.حوادثمنسلسلةفقطتوجدإنمابل"العقل"،ئسمىجوهرأييوجدلاأإنه

ماكلونحنموجود"؟"أننيعلىالخبرةإلىاستنادأنبرهنأنمثلآ،،نستطيعفكيف

.إنجازها"تمأفعالأالحسيللإدراكأنفعلأنعرفه

ومسهبعميقبفحصهنايقومهيومإنحيث،سابقآوردمماأهموهذا:ثانيآ
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الواقعيةالمواضيعلتعقلبهنقومفعلك!،"إن:فيقول،السببيالاستدلاللطبيعة

أخرىوبكلمات."والمعلولالعلةبينالعلاة،علىعثورنافييتمثلإنما،التجريبية

تسجيلعداما،الخارجيالعالمبكواضيعهادفتفكيربأيقمناإذاإننا،هيوميقول

نقررحينمامثلأوذلك،السببيالاستدلالنستخدمأنعلينايتوجبفعندئل!وجودها،

فعلتالحرارةلأنذابقدالثلجأنأوبالمضرلب،،ضربتهالأننيانطلقتقدالكرةأن

يأصحةعلىبرهانثمةليسبأنهالااستنتاجإلىهذابتحليلههيوموينتهي.فيهفعلها

ملامسة-لآخرمجاورآأو،ملامسأموةموعأإنحيثمنأما.كهذاسببياستدلال

هي،بالمضربضربهابعدالكرةبانطلاقيقضيزمانيأنظامآثمةهـان-للمضربالكرة

العلةبالاختبارنعرفلاولكننا.5ءكدةبهامعرفتنافإنولذلك،اختبرناهاأمور

وأالمتكررةالخبراتإلىيستندالافتراضهذاهـان.فقطنفترضهماإنابل،والمعلول

سيحدثأنهعلىيبرهنأنيستطيعلااهـ:ولكن،ذاتهالأمريحدثحيثالمتواترة

منتظمأدائمأسيبقىالطبيعةسياقإنقارليقول"قد:فيقولهيومويستطرددائمأ

حتى،محتملفالانتظاموهكذا،عليهبالبردممانيقبللاالقولهذاولكن،ذاتهالانتظام

الخبرةفيشيءثمةفليسإيمانموضوعالحالواقعفيإنه.شديدأاحتمالهكانولو

فنحنوهكذا.آخر"حدثوقوعفييفببحدثآبأنالتسليمعلىيرغمناالحسية

قوانينناتسندالتيهيالعقللا""العادةأنللاستنتاج،هيوميقولكما،مضطرون

أمروهذا،المستقبلفيسيحدثالماضيفيحدثماأننفترضعادةونحن.العلمية

أعقابفيجاؤواالذينالفلاسفةوجدولأسد.عليهيبرهنأنأبديأالعقليستطيعلن

.الأخيرةالنقطةفيأوردهمايدحضواأنعليهمالصعبمنأنه،هيوم

استنتاجاتإلى،البشريالعقللأساليبالو!ممنالمتحررهيومسبرأدى:ثالثأ

منكبيرأقدرأهيوموكزس.الحياةفيصاليرأدورأيلعبالعقلأنومنها.أخرىشكية

لا،بأفعالنايتعلقفيما،العقلأنالا.ستنتاجإلىووصل،الأخلاقيةبالفلسفةالاهتمام

فإحساسنا.والانفعالاتالعواطفطاعةعداماأخرىوظيفطبأيةلهيزعمأنيستطيع

عنشيءأيلنايقولأنيستطيعلاالعقلأنكما.عليهاحكمنامنأشدهوبالأخلاق

الذيالأمر،لهاستحسانناعدمأوايصنحسانناإلىتستندالأخلاقيةالأحكامهـان.القيم

قائلآ:هيومويسترس!.نتعقلهأنأستطيعلاذلكبحكموالذي،والألمباللذةيرتبط

إنما،عليهاللتدليلقابلةالأخلاقبأنزشكمواالذين،لوكبينهمومن،الناسأولئك"إن

كاستنكار،الناسبينعليهمتعارفأأ-نلاقيأشعورأثمةأنخلافولا.تمامأأخطأوا

الشديد،بالاحترامجديرالشعورهذاأنوءح،إلخ...والخداعوالقسوةمثلأالجريمة
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أحاسيسفقطفهناك.المنطقبواسطةنبلغهلاأنناأي،المثاليبالشعورليسأنهغير

الناسأنشكولا.منطقيآمعهانتعاملأنيستحيلالتيوانفعالاتوعواطف

".الفشلإلىينتهيتعقلهمولكنيتعقلونها،

حيويةأسلوبهويزدادوالدقةالعنايةالبالغالتعريفالعقلتعريفإلىهيوموينتقل

نأفقطليسالعقل"إن:ويقول.الأخلاقيةالقراراتبالتحليليتناولحينماوإشراقأ

جماحمنيكبحونحينما،الناستعؤدوقد.هدوءمنحالوفيحكيمأالمرءيكون

للعاطفة.للتصديبالعقليدفعونإنهمالقولعلى،وحشيةوأشدأخلاقيلانازع

العاطفةضدالأهدأالعاطفةيسفحونالواقعفييكونونإنماهذاعملهمفيولكنهم

كالتعقلتجريديتعقلإمافهو:عمليتينمنعمليةهو""العقلوإن.انفعالأالأشد

ببعضبعضهاوعلاقاتهابالتصوراتالمكرومقارنةوالمنطقالرياضياتفينجريهالذي

تعقلأو(أربعةيساوياثنينزائداثنينهـانالثلاثةمنأكثرالأربعةإنقولنا)مثلأ

حينماونحن.الخارجيالعالمفيالوقائعمنوالتحققكالعثور،اختباريتجريبي

اختياراتنايقررأنمنهماأييستطيعلاأنهنجد،التعقلمنالنوعينهذيننتفحص

للدورالمماثل،الوصيفةكدوردورلعبعلىيساعدانقدبأنهماعلمآ،الأخلاقية

إذامانقررأنعلينايكون"عندما:هيوميقولكمافمثلآ،"للعقلأغسطينتصورهالذي

مشاهدتناقوىنستخدمأننستطيعفعندئد،نذهبلاأوالكنيسةإلىسنذهبكنا

عاداتوندرس،بينهاالفاصلةالمسافاتونقي!س،حولناالقائمةالكنائسفنحصي

الكنيسة،تاريخونقرأالأخطاءعنبحثأالمقدسالكتابونتفحص،ونحسبهاجيراننا

نتجاوزفإنناقرارنانتخذعندماولكن،العقلبهايقومالتيالأخرىالأموربآلافونقوم

وأالكنيسةإلىسنذهبكناإذامانقرروهنا.عاطفيأوللعاطفةمثيرمزاجإلىالعقل

هذالأنمصيبأ،أومخطئآقرارناكانإذامالنايقولأنالعقليستطيعلاوعندئد.لا

."نطاقهداخليقعلاالقول

علماءينحرفمرةمنكمهيوملنائظهر،كتابهمقاطعمنمشهورمقطعوفي

وهذا،الانحرافبهذايشعرواأندون،يكونأنينبغيعماإلىكائنهوعماالأخلاق

نفىقدهيومإنالقولالخطأمنولكن.بأكملهاالوضعيةالأخلاققضيةهوالأمر

عبدأيكونأنينبغيالعقل"إن:بصراحةيقولإنهإذ،الأخا!قميدانخارجالعقل

خدمتهاعداما،أخرىوظيفةأيةلنفسهيذعيأنيستطيعلاوإنه،للعواطف

11عتهاو!

باكسنتاجاتائعغايةشميهةالصتنتابر+.تإلىلنااسمعاسرونإالفلا!صهـقيانتهىولقد
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ذإ،التعةلأوالعقلوراءمايقعأمر،الثيءأوالفعلبقيمةالجزم"إن:قالواإذ،هيوم

محض".عاطفيإنه

العقليستطيعلاأمرآاللهوجوديعتبر!ومإنالقولإلىحاجةبناوليس:رابعأ

عاممبدأوجودالمحتملمنبأنهاعتقدوقدلأللإلحاد،يدعلموإنهكما.عليهالتدليل

وبعيدآتخمينأكونهيعدولاالأمرهذاول!ن.العقلإلىيرتكزالكونهذافيللنظام

موجودأليسأنهإذ،المعلولمنالعلةءحيستويفهو.بالبرهانالمدعومةالحقيقةعن

عليهويعتمدمحضإيمانفعلإنهإيمانأ،بهنقبلبأنناعلمأ،العقلفيولاالخبرةفي

جميعأ،مخطئونالعقلانييناصسيحيينواالربوبيينإنهيومويقول.العقلمنبدلأ

وشنده.عالضهذامندبنأيساندالعقلبأنيزعمونعندما

فيتلكمعتتساوىاستنتاجاتإلىالسيا!صيةكتاباتهفيهيوموانتهى:خامسآ

سيعثرأنهمنواثقوهوبدأ،السياسةيأبحاثهفيبدأعندماهيومأنويبدو.شكيتها

تقدمأنلهايمكنلاالسياسيةالظاهراتأنقزرماسرعانولكنه،للسياسة"علم"على

السياسيةوالسنالقواعدجميعاشتراعينبةي،لذلكهـانه،الرياضيةكالقوانينقوانينلنا

جانبأالاجتماعيالعقدنظريةطرحعلم!مونتيسكيومعاتفقوقد.شديدبحذر

منفبدلأ.للناسضروريأخيالأحتىتكم!لمأنهاذلكإلىمضيفأخيالأ،واعتبارها

أيضأيقولأنالمرءيستطيع،حكومةقيامعلىللموافقةالضعيفةالأسطورةهذهاختراع

معسيماولا-لوكمعاتفقولقد"،شقطالرأي"إلىأيالمنفعةإلىتستندالحكومةإن

منفياروسوكانعندما-صديقينوأصبحاهيومبهالتقىالذيروسوجاكجان

نأبدون،جيدةوبصورةالعيشي!ىشطيعونالناسأنعلىهـاياهاتفقأقول،ومضطهدأ

ذلك.علىبرهنواقدالأميركيينا)حمرالهنودأنهيومواعتقد.حكومةلهمتكون

لأنهاتدريجيآالحكومةنشأتوتعقيدأ،عقدأالمجتمعوتزايدالثرواتتضخممعولكن

اتخذتقدأحدهمفكرةلأنعلمأ،وصر!حواضحعقدثمةيكنولم.نافعةكانت

للبشر،السياسيالتاريخمعالمأوضحمزاوالعنفالقوةكانتولقد.حدثلمارمزأ

مرغمونالناسفمعظم.أالضمنية"بالموافقةالقائلةلوكنظريةمنهيومسخرولقد

فإنهم،لحكومتهمبالطاعةيدينونإذوهم.فيهاولدواالتيالبلادفيالعيشعلى

"إن:قائلأهيومويسترسل.لهمالشكومةتوفرهاالتيالمنفعةبسببذلكيفعلون

لمإذاولكن،واجبةفالطاعةولذلك،حكومادتبدونتوجدأنتستطيعلاالمجتمعات

واجبيسقطفعندئد،يطاقلاالذيالطغبانطاغيةغدتإذاأي،نافعةالحكومةتعد

المواطن.عنالطاعة
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بالايوجاء."للجماعةفائدتهامعتناسبأطالحةأوصالحةالحكومةوتكون

.السعادةجماعبأنهاالمنفعةهذهفعزفاهيومأعقابفي)+!ط"ولح!(وبنتهاماء!(الاح

بعد.فيمابحئنافيلهاسنتعرضالتيالنفعيةالمدرسةعزابيأحدكانهيومفإنوهكذا

أنغير."نافعأكلمةتعنيهمانحذدأنعلينايتوجبإذغليلنايرويلاهذاولكن

الشرعيةالصفةإضفاءإلىالراميةالجهودجميع،الأقلوعلىعلينا،توفرالكلمةهذه

وأ،الإلهيالملوكوحق،العرشكتوارث،الشاسيةالميتافيزيقابواسطةالسلطةعلى

منعددأعنايسقطإنهحيثمن،بشكيتهأيضأهيومعلينايطلوهناهالاجتماعيالعقد

هذهمئلفيلنامرشدأالعقليكونأنرفضهحيثمنوأيضآ"المقدسة"التقاليد

الغريزةتربةفيعميقأجذورهيضرب،السياسيالمجتمعإن9:هيومويقول.الأمور

واحدةقصيرةخطوةأننرىوهكذا-!العقلمنأفضلمرشدهيالعادةهـان.والعادة

أمرآالسياسةفيالعقلانيةاعتبرالذي)حمم!!لما!()5(،بيركوأدموندهيومبينتفصل

للغاية.خطيرآ

بأنيعرفكانفلقد.ضلالأوانحرافمنشوائبأيةهيوماهتمامت!ثمبلم

فتلك،القدمفيغارقاجتماعيتطورئمارهيالسياسيةوالولاءاتالمعتقدات

تعديلهايستطيعونلاالبشرفإنولذلك،نماءئمارهيالولاءاتوهذهالمعتقدات

فالزمن.عقلانيتلاعبأومناورةكلتقاوم"الصلبةالعادة"قشرةلأن،يريدونحينما

التاريخأنوالحق.والاشنارةالتقدممنالمزيدنحوبهايدفعلاأويدفعقدوحده

يستقطببدأ،الاهتماممنالقليلبالقليلإلأيحظىعشرالسابعالقرنفييكنلمالذي

ماعليمثلينأصدقهماوفولتيرهيومهـان.بهالجديالاهتماممنفالمزيدالمزيد

بفنالعمليةللمعرفةمنبعآولا،لكسولمسليةوسيلةيعدلم،كموضوعفالتاريخ.قلناه

مرشدةحقائقمنفيهولما،للحكمةمستودعآأصبحبل،الإدارةوأنظمةالحكم

.للحياة

استخلاصعنالبعدكلبعيدأكانهيومأنإلىهنانشيرأنبناويجدر

ذلكمنالعكسعلىكانبل.الشكيمذهبهمنللعزائموالموهنةالكئيبةالاستنتاجات

علىستتغلبالمتعاقبةالإنسانيةالغرائزأنعلىالمرةتلوالمرةيؤكدكانإنهإذ،تمامأ

العلمية،بالقوانيننؤمنونحن،باللهنؤمنونحن،أخلاقيونفنحن.العقلمراوغات

القولوهذا.الحياةإرادةبالأحرىأوالغريزةبسبببل،العقلبسببذلكوليس

خادمفقطليسالعقل"إن:قائلآهيومويسترسل.بالاحتراموجدير،صحتهفيطبيعي

إلىتطلعناإذاونحن.أيضأاليوميةالحياةفيلهاخادمآيكونأنيجببل،العاطفة
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الناسجميعكانلوستتوقفالحياةهـان،الشكوكستنتابنافحينئدعندهوتوقفناالعقل

العقليكونأنالطالعيمنلمنهـانه.كذلدطليسواأنهمالحظحسنومن،فلاسفة

ومنأ.الغرضهذابتحقيقكفيلةالطبيعةلأنوذلك،وتبديدهاالغيومإجلاءعنعاجزأ

أصدقائي،معالورقوألعبوأتحدث،طعاميأتناول"حينما:قولههيوميتابعثم

أنهاأدركوهنا.وسخيفةومتشئجةباردةبأنهاأشعر،الفلسفيةتأملاتيبظهوروأفاجأ

منأنهولربما.فقطلعبةذلكمعتبقىولكن!يا،باللعبجديرةلعبةإنها.لعبةمحض

الوضعية،التجريبيةالبريطانيةالفلسفةكأتطالعناالتي،المؤذيةبللاالضارةالملامح

لعبةوصيرورتهاالحياةعنالفلسفةافسلاخفيوالماثل،بهيومبدأالذيالملمحذاك

لجبالمرتابلأنوذلك،النهايةحتىش!بتهتابعقد،الأقلعلىهيومولكن.كلامية

غيريكونأنيجبالأصيلأفالمرتابالخاصر،،الشكيمذهبهفيحتىمرتابأيكونأن

الثقةعدموإن.أالفلسمةقناعاتهإلىأيض،وكذلك،الفلسفيةشكوكهإلىمطمئنن

هيومكانكما،""العرفإلىوالعادةائزالغمإلىالاستنادإلىارتدادنايعني،بالعقل

يكونالموإن،للحياةصالحانمرشدانهما(والعرف)العادةهذينوإن.مرارأيردد

وأ")بالشاكيكنلمهيومفإن،ورداكاإلىواستنادأ.الفلسفةميدانفيكذلك

بغرائزا،.نثقأنينبغيإنهلناقالإذإ،"المرتاب

السليمأ"الحسفلاسفةبادر،هيوممواطنهمفلسفةدحضفيورغبة

ودوجالد)ول*هع!(براونوتوماس))(ا!ول(ريدتوماسفيهمبمن،الأسكتلنديون

أفكربعضبوجودوالاعتقادالتجريبيالمذهـبعنالتخليإلى3()،ع،*حأستيورات

.التصدعمن(السليم+الحسهيكل-إنقاذبذلكمحاولين،حدسيةمبادىءأوأفطرية

لربماذلكومع،مشوشةصورةفيا)تنويرعصرفلسفةهؤلاءمحاولةفينرىونحن

الفلسفةهذهنقاءعلىالمحافظةبغيةالجبارالاندفاعذاكأيضآفيهمالمرءكان

الغموضمستنقعإلىالتعقلفيالهبالغةتقودهالاوكيويقينيتها،""التنويرية

عناهماأن،التنويرعصرفيالمركزيةبلا*،الأساسيةالمفارقةأنلناويبدو.والارتباك

هذاقتلقدبالذاتالعقلهذاوأن،بالوضوحدينيأإيمانآكانإنما،بالعقلالعصرهذا

العقل.منالنوع

كانا،التنويرعصرفيالوضاء"العقلكورالرئيسيينأالقائلينأننرىوهكذا

.هيوموديفيدبير.!ليوهماألا،للعقلانيةالرئيسيينالفيلسوفين

كلجديدمنهاجب!يجادالأملمنالكثيرعلر،ئبتيلمهيومديفيدأنخلافولا

هيومأننعتبركناإذاصحيحوهذا.إياهويبلصشااليقينإلىالطريقأمامنايشق،الجدة
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معرفةبأيةأو،تقريبأمعرفةبأيةيمدنالنالعقلبأنتمامأ،مونتينكاعتقاديعتقد،كان

الدقيقةللمشاهدةالعلميالمنهاجإننقولأخرىجهةومن.وزنأوقيمةذات

ولذلك.هيومالأسكتلنديذاكمنأبرعمحترفعلىأبدأيعثرلمالمضبوطوالتحليل

منالبثسريالعقلأفرغأنهمع،أمامأالبثريةالمعرفةبمواكبدفعقدتأكيدأ،هيومف!ن

التنويرعصرهيومبعد،يبقىأنعليهالعسيرمنكانالتنويرعصرف!نوهكذا.انتفاخه

تنوير.عصرمننوعآ،ذلكمعيبقىأنالجائزمنبأنهعلمأ،المألوف

استنتاجاتهدحضإلىنزوعكليشجعكانبالذاتهيومأنشاهدناوقد

الفلاسفةجميعأعظميعتبرونهالناسيزاللااليومهذاوحتى.وهميةواعتبارها

الشكيةحججهدحضأنهذايومناحتىفيلسوفأومفكرلأييسبقولم،البريطانيين

عصرهمنيلقلم"بيركلي"!هيومولكن.خصائصمنالعديدفي،المقنعالدحض

مكانتهتوطدتفقطوحديثآ.الجدمحملعلىمعاصروهيحملهولمالتردد،سوى

الفلسفةمنوهيومبيركلياستدلالاتتستطعلم،عشرالثامنالقرنوفي.كفيلسوف

هذهبمجرىالانعطافمنالقليلالقليلإلأتحقيق،والتصوراتللمكرالتجريبية

بالقصير.يكنلمزمنمنلبعضمسيطرةبقيتونيوتنلوكفنظرة،الفلسفة

عقله.وانفتاحصدرهبسعةالأولويتعئق:هيومعلىلناآخرانتعليقانوثمة

بعض،بقسوةهاجموهالذينمننقادهأحدعلىهيومعرضأنيومذاتحدثفلقد

يساعدوكان!إليهالموجهةالنقدمضاءوزيادةكناقدأسلوبهتحسينإلىترمياقتراحات

مؤلفاته.نشرعلىخصومه

بالمذهبولههكان،مطلقلكلرفضهفيالبارزةالذاتيةتناقضاتهومن

عددأفيهماكتبحيث،والذوقبالأسلوبيتعلقفيماسيماولاالجديد،الكلاسيكي

الأمر،والسليموالبسيطوالهادىءالمعتدلالأسلوبيحئذكانولقد.المقالاتمن

هومجونالمسرحيالكاتبيعتبركانكما،وملتونشكسبيريرفضجعلهالذي

شكسبير.منأعظم،منسيأنسيآالآنأصبحوالذيس!وله+،

لاحقهالجبارهيومعقلأوفيناقدأنناسابقأأوردناهفيمانرىلاأنناخلافولا

نشيطآيزالولا،الميادينشتىفيملموسأهذايومناحتىيزاللافنفوذه.حقوتهبل

الأمر،ووضعيينتحليليينمنالمعاصرينالفلاسفةذكرناأنلناسبقولقد.وفغالأ

يعتبرالذيولول(33)اس!ع)6(هوسيرلادموندفيالبالغالتأثيرلهيومإننقوليجعلناالذي

وبهذا.وألمانيافرنساعلىاليومتسيطرالتيالفلسفةمنالأنموذجذاكمؤسسيأحد

أضف.هذاعصرنافيتفلسفلكلالمشتركالقاسميكونقدهيومإنالقوللنايجوز
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الحالي.عالمنافيالأثرقويأيضأيزاللا،والسياسةالأخلاقفيفكرهأنذلكإلى

سياسييناتجاهينفيأفكارهحملتابعاةدبنتهاموجيريميبيركأدموندنرىإذونحن

للنظريةأسسهوضعفيهيوماستلهمقدسميثآدمصديقهأننرى،مختلفين

بالكئيريدينالبريطانيالليبراليالطسذهبأنذلكإلىأضف.الحديثةالاقتصادية

.فكرهوشموليةهيوملتسامح

لهيكنونلا""والصليبيينالاستبداديبالمذصبالمؤمنينأنفيهشكلاومما

المفكرينمنالبعضفإنذلكومعأ(،االفظالثمكيمذهبهبسببوذآأومحبة

ومن.الشكيةروحههيومشاركواقد،النفوذوذويالتقليديينوغير،المعاصرين

كانالذي.)3ءولاهول(لابن،هولمزوندلأوليفرالأميركيالمشزع،هؤلاءعلىالأمثلة

كانولكنه،المصلحينومخادعةال!لوباويينالاشتراكيينلدجلالشديدالاحتقاريبدي

وحيثما."المقدسةإالمكرأنواعجميعوالمصرجالدقيقالاستجوابيستجوببالذات

.هيومبروحتلتقيفإنك،وتحيزهوىةصلمنوالمتحررالهادىءالنقديالعقليعمل

كمافهيوم.لكمتروكخيارفهذا،بالصنشطةأوبالمدفرةتنعتهاأنلكالروحوهذه

منأخرىوأشكالواحدةبوتقةفي،-ضعيةالأكثرالمعتقدأذابقد،بجلاءلنايتضح

المعتقد.

التنويرعصرفيالاجتماغيةالعلومولادة

منمرتبةأعلىفيالعلموضععشرالثامنالقرنبأنالقولإلىحاجةبناليس

."والدقةالمشاهدةروح،آنذاكالفلسفيةإالروجكانتولقد،وتقديرهاهتماماتهمراتب

ولتستنبطوتحللالتجاربولتجرفلتراقب9:قائلآالأنسكلوبيديافيدلامبرتوكتب

."الدقيقالبحثمنقاعدةإلىولتسندهاصحت!يافيوالدقيقةالواضحةالعامةالقوانين

الوليدالطفلالمنهاحهذا،الخطأعنالم!صومالمنهاجدلامبرتقولمنيطالعناوهنا

الناسإلىوخئل.الكمالذروةإلىبهسارابأنهمازعمااللذين،ونيوتنديكارتلأبويه

لاالتيالمناطقتلكليغطيالعلميبا)صنهاجيمدواأنسوىمهمةمنلهميبقلمأنه

روحكانتعشرالثامنالقرنروحأنوالحق.الانتظاموعدمللخرافاتخاضعةتزال

مماأفضليجعلهاولا،حالهامنيصخحلاالأخطاءقذم"إن:القائل)!الأء!("بايل"

وسخافاتهالماضيفضلاتمنللتخلصالكافيأ"العقليةبالأعمالفلنقم،عليههي

للجنسالصحيحةالدراسةإن9:قالألكسندهـحينمابهعئرماأيضآهووهذا."الساذجة

."بالذاتللإنساندراستناهيإنماالبشري
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والفيزيائيةالطبيعيةالعلومفيالإنجازاتمنالمزيدجاء،القرنذاكوخلال

عثمرالثامنالقرنمتصففيالكهرباءوغدت.العلميبالتقدمالناسإيمانليشجع

القوةهذهمثاهدالناسعلىيعرضونأخذواوالهواةالعلماءإنحيث،شعبيةلعبة

ول!لأ(لمالملاولء"ء33)مم!!063موسشينبروكفاناخترعم1746عاموفي.والغامضةالخفية

ليعرضأميركامنفرنكلينبنيامينجاءم1752عاموفي.للأءصا(4)!!)-ولحليدنوعاء

أليساندرواكتشفالقرننهايةوفي.كهرباءالبرقأنعلىتدللالتيالشهيرةتجاربه

يصنعونالناسوأخذ.بدائيةبطاريةفيالكهربائيةالطاقةتخزينكيفية)!4)75(فولتا

الناسكانحيث،الأجواءإلىالمناطيدويطلقون،بدائيةتجاريةوقاطراتآلات

الصناعية""الثورةبدأتوهكذا.وذهولبتعخبم(1783عامباريس)فييشاهدونها

نيوكمنوول()4"!+*مم!عيتكراوأرح(أ"8ولهع)ولهوكرومبتونالأ!،(يكاءجاحيث

بأنعلمآ،لآلةاتكنولوجياعصرالعظمىبريطانيافأدخلوا)4"!سووات)+حولهح*س!لأ(

اللفاحالمرءوكان.عشرالتاسعالقرنبدايةفيإلاتنضجلمالتكنولوجياهذهثمرات

الميكانيكيوالمصنعوالتلغرافوالطائرةالحديديةوالسكةالسيارةيلمحأنيستطيع

أنهغير،المميزةالرؤيةعلىعسيرأأنهومع،عشرالثامنالقرنرحمفيتتشكلوهي

أما.تقريبآاللامحدودالتكنولوجيالتقدمصورة،الفاتنةالصورةبتلكليوحيكافيأكان

ومن-)س!!ول!ع!!صا(لما)3(ولاجرانج"لامبرت!بارزونرياضيونفقام،التنظيرميدانفي

منالذروةبلغتهذيبأنيوتنميكانيكأفهذبوا،القرننهايةفي)مح!!)"!سأ(،)2(لابلاسثم

الكائناتأشكال)+ه!ول!()4(بافونفوصف،الأخرىالعلمميادينفيأما.الكمال

موبرتويوحدس،بتصنيفهاص!ول!ولولأصا()3لينوسالسويديالعالمقامثمومن،الحية

فيعشرالتاسعالقرنبنظريةتنبأالذيالحدسأصولهاعنوديدروعس!هول!ول(4أول)3

وانطلقت،أرسطوعلىالوقتبعضالمتأخرةثورتهاالكيمياءوبدأت.والارتقاءالنشوء

منغايتهاإلىطريقهاامتدتوقد،حديثعلمإلىنفسهالتحولالقرنذاكخلال

م(.)1783لوفيزييهالكيميائيالعالمإلىم()1717))"!34(شتالالحالم

الرئيسيالمركزكانتالإنساندراسةفإن،أوردناهماكلمنالرغموعلى

بمقدوركانحيث،المثيرةالحقبةكانتفهنا.التنويرعصرطوالالعلميةللاهتمامات

المنهاجوبين،يومذاكالشدةالبالغةالإنسانيةبالثؤونالاهتماماتبينيجمعأنالمرء

مشاهدةإلىننزعاليومأنناشكولا.ولوكنيوتنوضعهالذيالمحترمالعلمي

وتفاؤلهالتبسيطفيإفراطهفنرى،عشرالثامنالقرنفيالاجتماععلمفيالنواقص

الإنسانيةاختزالإلىالراميةجهودهإلىيعود،ذلكفيالخطأأنلناويبدو.المسرف
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هذاولكن.نيوتنآلاتمنآليتينالم!نمعومنالإنسانمنيجعلكيفيزياء،إلى

الاجتماعيةالعلومأوجدالذيهوأنه،التنويرعصرعلىننكربأنلنايسمحلاالواقع

الاقتصادعلمإلى،الحديثعالمنافي،عليهانراهاالتيالحالإلىتطؤرتالتي

فجميع.والأنثربولوجياالنفسوعلمالسيالصجةوالعلومالتاريخيةوالدراساتوالاجتماع

هيوممثلاللامعونأولئكآباؤهاوكان،التنويرعصررحممنولدتالعلومهذه

العلومفيالرائدةالخطوة"الشرائع"روجمؤلفهيعتبرالذيومونتيسكيووفولتير

أخذ،عشرالئامنالقرنمنأصسبعيناتواالستيناتفيأنه،ذلكعلىزد.السياسية

فرنسافيغرفواالذينأولئكبهموأعني،الاقتصاديينعلىيذكرالاهتمام

-الثروةمصدرالأرضواعتبارالصناعةاالتجارةبحريةالمنادين)أي،بالفيزيوقراطيين

.-(المترجم

الاقتصادعلم

القرنقضايامن،وبعض،معينةأخلاقيةاهتمامالت،الاقتصاديةالنظريةخلفياتمن

علمهمبأنيعرفونإذ،علمأو.المتزمتونالحديثونالاقتصاديونيذهلوقد.ومشاكله

فآدم.عميقمغزىذاتلحقيقةتاكيدهـوالأمرهذاولكن،الأخلاقعلمعنتفرعقد

بروفسورآوكان،عشرالثامنالقرنفيالاقتصاديينالمنطرينجميعأعظمهوسميث

فيمبحثأ"،الأمم"ثروةالشهيرلكتابهتأليفهقبلوضعوقد،الأخلاقيةالفلسفةفي

فيالعميقالأثرلهكانآخركتابوثمة.م9175عامفيوذلك،الأخلاقيةالعواطف

أحدثوالذي""الروحبعنواناصروفاهلفيتيوسكتابوهوألا،الفيزيقوراطيين

فهذا،الأخلاقفيالهيدونيللمذهبمساندق،بسبب،م9175عامفيمدويةضجة

الألم.يجلبماكلهوالشرهـان،بال!ذةيعودماكلهوالخيرإنيقولالمذهب

ذاكيشبهبماأيضأقالوا،وهيومهتشينسونوفرنسيسشافتسبرياللوردأننذكرولربما

طلفيتيوس.أسلوبمناعتدالأأكثربأسلوبولكنالقول

قدالعلمهذاأنهوالاقتصاد،لعلمباكمحبةالهيدونية)7(النظريةمنالهامولكن

إلىدائمأيسعى"الاقتصادي"الإنساناشابأالقائلةالفرضيةإلىالأساسيةفلسفتهأسند

:القولفيالمتمثلالاقتصاديينشعارذلكاإلىأضف.السعادةمنمرتبةأرفعبلوغ

السلوكفيالكمالهوفهذا،ثمنبأقا!السعادةمنقدرأكبرعلىتحصل"أن

في،الفيزيوقراطيينوائلأمنوهذا،حولكاساالا،!3كويسنيأعلنكما."لاقتصاديا

عاموالصادرولءحاهء+(م!ف!وله!405)حول(1الاقتصاديةاللوائح9المعروفكتابهمطلع

يكونأنللغايةالعسيرفمنالاقتصاديالإنسانذاكبدون"إنهصزحأقول،م1758
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،الحياةغايةهيالدنيويةالسعادةبأنيؤمن"الاقتصادي"فالإنسان.الاقتصادعلمثمة

نألنايبدووهكذا.محسوبأمنهجيأكفاحأالغايةهذهأجلمنللكفاحمستعدوهو

الفرضياتاحدىبمثابةوكانت،النطاقواسعقبولآتلقىكانتالهيدونيةالأخلاقية

هذايبدووقد.الحديثللمفهوموفقأوذلكالاقتصاد،علمفرضياتمنالأساسية

علىالتنويرعصرإلحاحولكن،تبريراوتعليلإلىحاجةفيوليساليومواضحأالأمر

يفضلونالأغارقةكانلقد.الشيءبعضجديدآمنعطفآيومذاكبدا"السعادة"نشدان

القداسةيففلكانالوسطىالقرونوإنسان،القوةوالرومان،السعادةعلىالحكمة

أدخلواقدأنهمعنهميقالالذينوالبروتستنتكلفنحتىأنهذلكعلىزد.عليها

النفقاتفيوالاقتصادالشاق)كالعملأالرأسماليةإالأخلاقيةعلىهامةعناصر

النهائية.غايتهمالدنيويالنجاحيعتبرونيكونوالم(،الأطعمةتناولفيوالاعتدال

"الاقتصادفعلماء.الاقتصادفيالفرديالمذهبهوآخرأساسيشرطوثمة

والمتحررنفسهعلىالمعتمدالمستقلالإنسانأنيرونكانوا،يومذاكالجدد"السياسي

وكانت.الأنموذجيةالمجتمعيةالوحدة""بداهةهوإنما،المجموعاتشتىسيطرةمن

ومما.الاجتماعيةوالمناصرةالفكريالتأييدمنالمزيديومبعديومأتلقىالنظريةهذه

عنتحدثواحينماوذلك،مؤيديهامنأيضآكانواوروسوولوكهوبسأنفههشكلا

حكومة.وأوجدوااجتمعواالذينالسيادةذويالمستقلينالأفراد

العنصروهذا.الجديدالاقتصاديالفكرعناصرمنآخرأساسيأعنصرأثمة!ان

آدمويقول.المشتركةالأفرادأفعالعنالناشىءالاجتماعيبالتناغمالقائلةالنظريةتبرزه

غايةمنهمفردكلسيبذلفعندئل!،فرديوناقتصاديونأناسلديناكانإذا"إنه:سميث

!.رأسمالمنلديهماواستثمارلتوظيففائدةوأكثرهاالسبلأفضلليكتشفجهده

بسبب،الفوضىمهاويفيترذيهوبينالمجتمعبينآنذاكيحولالذيمانتساءلوهنا

سميثآدميجيبهذاسؤالناوعن؟المتصارعةالفرديةوالنشاطاتالمتنازعةالإرادات

تحققفجعلت"منظورةغير"بيدالأمرتدبرتالإلهيةالعنايةأنالحظحسن"من:قائلأ

علىالحصولبغيةجهدهغايةفردكليبذلحينمايتموهذا،ككلالمجتمعفائدة

".الخاصةمكاسبه

لبرناردالشهيرةبالقضيةتسفم!الأمم"ثروةسميثآدمكتابمنمقاطعوثمة

وهمالبشروإن.عامةفضائلهيالخاصةالرذائلإن9:القائلةول!ول(4ح7أاحا)3مندفيل

العمليوفرونإنما،المترفةالحياةطمعأويتشهونالأرباحجنيأجلمنيكافحون
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بالغأثرمنالكونفينيوتنلنظريةكانمانرىوهنا.االأمةثروةفيويزيدونللفقراء

لتشكلمعأتعملالجزئياتإنقولهمعقيالىاوذلكاجتماعيآ،المتناغمةالأمةفكرةفي

ومتناغمآ.عظيمأواحدأمنهجأ

معروفةتكنلمالاقتصاديةالقضايافيالتأملارتأناوردناهبمائفهملاأنوينبغي

علىطلعأنم1748عامفيلهونتيسكيوسبقفلقد.سميثوآدمالفيزيوقراطيينقبل

الفيزيوقراطيينجميعاعترفولقد.الاجتماعيأةللظاهراتعامعلمبفكرةالناس

منخفيتيارثمةكانبايكونومنذ.علي!مدينمناالشرائع"روح!بماالفرنسيين

الكراريستضمنتهاالتيالعمليةا*ئكارامنالكثيريرافقالجاد،الاقتصاديالتنظير

لوكجونالتيارذلكفيأسهموقد.معينةمواضيعنحوموخهآالتيارذاكوكان

كانتلونأسهموكذلك،الأفكاربمضتقديمفي)"ي!ه*(نورثدادليومعاصره

السياسيالمبحثإبالمعروفمبحثهصاءحيث،)ولهاحول(ميلونومواطنه،لفرنسي

.التجاريتيالاقتصادالفكرعلىآخرهجومأالاقتصاد"في

خلاففلا.التجاريالمذهبعلىطفةحتبلمحةنلقيأنالمفيدمنيكونوقد

اعتبارعلىالناسدرجوقد.جديدأيو!ذاكيكنلمالاقتصاديةبالمواضيعالتفكيرأن

حكمواعليهإذ.بالاهتمامجديروغيرعشوا!نيأالاقتصادفيسميثآدمبعدجاءماكل

علىأطلقواوقد.بالأخطاءومليئةمنهـجيةوغيرساذجةأفكارأكونهعنيزيدلابأنه

القرنمطلعحتىعشرالسادسالقرنأوا-خرمنوالممتدةالاقتصاد،فيالكتاباتتلك

بعدالبعضأبدعهالذيالمصطلحهذاأ"نوالحق.التجاريالمذهباسم،عشرالثامن

شأنذلكفيشأنهالاجتماعيةأظاهراتاشتىتصنيفبهقصدوا،الزمنيةالمدةتلك

النظامهويةليحددواالحديثوناسمؤرخونااستخدمهالذيالاقطاعيأ،أالنظاممصطلح

فييشكون،الاقتصاديةبالعلوماليومالمهتصيئولكن.الوسطىالقرونفيالسياسي

القرنينبينماالواردةالأفكارعلىقهلإطلأثكافيآالتجاريالمذهبمصطلحكون

منالأقلوعلى،الأفكارتلكجميعإهه،ليرودنلاكما،عشروالثامنعشرالسادس

وفقأالاقتصاديةالقوةلبناءبرنامجأكانالتجارذبالمذهبإنقيلولقد.تاريخيةوجهة

الفكرهذامنالكثيرأن،عليهالمتفقمنيكونقدأنهمعولكن،التجاريةالنظرلوجهة

كآدماإالكلاسيكيينالاقتصادبعلماءمقارنتهحين،والمنهجالنظامإلىيفتقرالاقتصادي

الاقتصاديةالعلومأمامالطريقشقواف-الروادأولئكأنغير،بعدهومنسميث

يوجهأنيستطيع،بالفكرالمزؤدا\نسان1أنافترضواالذينالأوائلوكانوا،الحديثة

بعنوانالمعروفح!(الأ،4بتيوليمكتابنطالعحينماونحن.الثروةفيللزيادةأفعاله
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الرياضيالتحليليتطبيقيحلمكانالمؤلفهذاأننرى"،السياسي"الحساب

الاقتصادية.الظاهراتعلىالديكارتي

لتحسينالتخطيطبإمكانيةالتجاريينتفاؤلأنإلىهنانشيرأنبناوحري

أيضآولكنهم.منهماعتبارآالأكثرخلفائهمتفاؤلمنأشدكانالاقتصاديةالأحوال

نإيقولونجعلهمالذيالأمر،الدولةرجالتتحدى!أقوانينثمةأنيرونكانوا

ضدها.لا""الطبيعةمعيسيرالذيذاكهوالحكيمالسياسي

الكئابأولئكأوردهماجميعفأبطل،سميثوآدمالفيزيوقراطيينعصروجاء

اتهمولقد.اقتصاديةمواضيعمنكتبواوعمامواهبمنلهمعماالنظرغاضآ،الأوائل

فالنظام."التجارةأحريةفياللاطبيعيالتدخلويدعمونيدعونبأنهمالتجاريين

نظامآكان،يوافقوالمأم""التجاريونالمنظرونعليهوافقوسواء،القديمالاقتصادي

السلعاستيرادأنيرىإذ.الحمايةمبدأيعتمدوكانتمييزيآ()أيوتفاضليأقياسيا

المواطنين،العمالأمامالعملأبوابيقفللأنهيجوز،لاأمرالوطنيةللسلعالمنافسة

أيضأ،شروالفضةالذهبخسارةوأنكما.منعهأوالاستيرادمنالحديجبولذلك

ولذلك،واجبالتجارةت!ثمجيعهـان.وخيرنعمةالثمينينالمعدنينهذينجنيأنبينما

الأجنبية.الأوليةبالموادالوطنيةالسلعكمبادلة،لرواجهامساعدةكلتقديمينبغي

بالنسبةالكفةراجحتجاريآميزانأتؤمنأنوللمساعداتالجمركيةللتعرفةوينبغي

إضافةالدولةعلىويتوجب.الوطنيةللمنتوجاتالحمايةتؤمنوأن،الوطنيللاقتصاد

م0175عاموقبلالأفكارهذهعلىشتولقد.والأسعارالأجورتحديدلذلك

"حريةإنالبعضوقالالفساد،إشاعةعلىتعملبأنهاواتهمت،متفرقةهجمات

الامتيازاتعلىوالقائمالمرهقالتجاريالنظامهذامنأفضلتكونقد"التجارة

الخاصة.

الذيالتجاركطالميزانأنإلىأشارعندمارئيسيآ،نظريأهجومأهيومديفيدوشن

المدىعلىالاقتصاديةالقوانيندائمأتدحضهباطلوهمهوصالحنا،فييكون

تتسببنقودآالبلادعلىئدخللصالحناالراجحالتجاريالميزانلأنوذلك.الطويل

الميزانكانإذاأما.الصادراتفيهبوطعنهينجمالذيالأمرالأسعاررفعفي

لذلكنتيجةوسنكسب،الأسعارستنخفضفعندئدلصالحنا،راجعغيرالتجاري

تأملاتمنومنهاجيةعمقآأقلكانتالاقتصاديةهيومتأملاتأنوالحق.أسواقآ

أمامه.الطريقتمهيدفيأسهمذلكمعلكنه،سميثآدمالأسكتلنديومواطنهصديقه

فيالأوائلكانوا"كويسني"بابتداءإنهم،فنقولالفيزيوقراطيينإلىهناونعود
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حرأيكونأنالاقتصاديللنشاطينبغيبأنهالقائلةالمنطقيةالمقدمةعلىمذهبإقامة

لويسالملكبلاططبيبكويسنيصة!إلىانضمماوسرعان.الكاملةالحرية

الفرنسية(الثورةفيالشهيرميرابو)و.الدميرابوالمركيزإليهانضمأقول،الخامس

الفكرميدانفيفرنساعرفتهاحركةأبرزكانتمدرسةأوحزبأفشكلوا،غيرهوآخرون

بسخريتهفولتيرعفقوقد.عشرالثامنالقرنمنالسبعيناتفيوذلك،الاقتصادي

ضجرتقدفرنساأن"يبدو:قائلآم0176عامقرابةالفرنسيةالأوضاععلىالمعهودة

."القمععنتتحدثوأخذتوالقصائدالمسرحياتمن

-م)1756السبعالسنواتلحربذشيجةالضعفيعانيالفرنسيالاقتصادكان

منوكان.م9178عامالفرنسيةالثورةانفجارحتى،مترديةحالهوبقيتم(،1763

كانتولذلك.ميزانيتهاموازنةعنا)دولةعجز،فرنسااقتصاداضطرابعوارضأبرز

الأصداء،الكاسحةالإصلاحيةولاثتراحاتهمالقديمالنظامعلىالفيزيوقراطيينهجمات

دعوةقاوموا،المتأضلةالمصالحذويمز،البعضكانصمان،الناسمعظملدىالطيبة

يكونواأنمندغماتيةأشدال!شيوقراطيونكانولربما.ومقترحاتهمالفيزيوقراطيين

علىيلخونكانوافلقد.فكريأتاريخآ،صنعتقددغمايتهملكن.ناجحينمصلحين

ميدانفينشاطكلبأنولقولون.ال!املةبالحريةالاقتصاديالنشاطتمتعضرورة

يؤفنمجتمعفيالخاصةالملكيةفيالفردحقإلىمرتكزأيكونأنيجبالاقتصاد

الميدانفيوقراراتهاالحكومةقوانينجمبعإبطاليعنيالذيالأمر،الحرةالمنافسة

ضمنأيعنيكما.الضرائبلنظامجأ،ريوتبسيطجمركيةتعرفةمن،الاقتصادي

يكونأنأبدأيعنيلاهذا)ولكن،الاقتص!اديةالحقوقفيالمواطنينبينالمساواة

غيرالبشرلأنوذلك،المرتبةأوا)خروةفيمتساوينالضروريبحكمالمواطنون

.(المواهبفيمتساوين

علماءيذهلومما.الزراعةجانبإلىبوضور3منحازينالفيزيوقراطيونوكان

كانتففرنسا.قيمةكلالصناعةأوالتبارةعلىينكرونكونهمالحديثينالاقتصاد

فيإنكلترامنافستهاعلىمتفوقة،-كانتزراعيآ،بلدآالعصرذلكفيبأكملهاتقريبأ

ولقد.مذهبهمونشازالفيزيوقراطييننظريةغرابةمنيلطفالذيالأمر،الزراعةميدان

نأذلكعلىزد،"بعدالتها"ذلكهـسرآالأولىالمرتبةفيالزراعةأرسطوصنف

لتوفيرالوحيدةالشريفةالمهنةهيا)شراعةبأنصزحفرنكلينبنيامينالأميركيالحكيم

وعميقالنطاقواسعكانالزراعةجانبإلىالانحيازأننرىوهكذا.العيشأسباب

القرونخلالالمسيحيةسياقفيالوضوجكلواضحآشكلاوكان،الجذور
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وإن.فائضآتنتجالتيهيوحدهاالزراعةإنالفيزيوقراطيونقالولقد.الوسطى

لكن،العملقيمةعنفائضأيتحققلاالصناعةهـان،عقيمتبادلمجردهيالتجارة

بأوثقيرتبطالزراعيالمذهبفإنولذلك.للفوائضالمحققةهيوحدهاالأرض

بإسقاطهؤلاءطالبوقد.الفيزيوقراطيونبهنادىالذيالتجارةحريةبمذهبالروابط

كلمنبعهيوحدهاالأرضبأنطلبهممبررينالأرضعداماشيءكلعنالضرائب

كانوالأنهموذلك،الحرةللمنافسةخاضعةالتجارةتكونأنأيضأواقترحوا.قيمة

بللامحظورةمرابح،الاحتكارطريقعن،يجنونالتجارمنالأئرياءبأنيعتقدون

علىصانعأوتاجرأيحصولعدمتضمنالحرةالمنافسةبأنيقولونوكان.محزمة

يستحقه.مماأكثر

الفرنسيبالاقتصاددفعهفيالخطىبطيءكانالفيزوقراطيالمذهبأنوالحق

نأمنالرغموعلى.العظمىبريطانيافيسميثآدمبعكس،الصناعيالعصرإلى

نأغير،الحديثةالاقتصاديةالعلوممؤسسيبوصفهمالتاريخدخلواقدالفيزيوقراطيين

ينبغيأنهوهي،الأهميةبالغةملاحظةوثمة.النسيانزوايافيبهمألقىالصناعيالقرن

علماءأنبسببأ،الرأسمالي"المذهبعنالمدافعسميثآدمنعتبرألاعلينا

تفزعواقدالتاسعالقرنفيمل(،سنيور)ريكاردو،الصناعيالبرجوازيالاقتصادي

هذاعنالمدافعكانسميثبأن،الرأسماليالصناعيالمذهباعداءاعتقدوقد.منه

كليغتنمسميثآدمكانفأولأ.الحالهذهعلىتمامأيكنلمالأمرولكن،المذهب

البسيطةالحياةيمتدحدائمأوكان،الثروةوراءالمطاردينأولئكليوئخفرصة

لمأنهالنظريلفتومما.بفولتيروكذلك،بروسوالإعجابشديدوكان.المقتصدة

أيضأويطالعك.المزارعينمعالتعاطفشديدكانبل،التجارعلىيعطفالبتةيكن

أيضأالعملطبقةعلىعطفهأن،الشهيركتابهفصولمن"العاملون"الفقراءفصلفي

العماليظلمونالعملأصحاببأنيعتقدوكان.عصرهفيمألوفهومماأشدكان

ضحاياالعمالأنيرىوكان.متدنيةالأجورلإبقاءويتآمرون،أجورهمفيويغشونهم

للغاية،قليلةأجورهموتبقيالفقراءعلىظلمآتنعكسأنهاحيثمن،الباهظةالضرائب

كتابفيوالواردةمنهاوأكثرالأمورهذهجميع.بالشعبالضرريلحقالذيالأمر

ومن.للرأسماليةوالمناهضةالراديكاليةسميثآدمنزعةعلىتبرهن،إالأمم"ثروة

الكتابواضعبأنهسميثآدمي!ثشهرأنالقدر،سخريةمنبللا،العجيبةالمفارقات

.الأعماللرجالالمقدس

ولقدالتجارةلحريةالفزيوقراطيالبرنامجتحفظدون"الأمم"ثروةكتابساند
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والتنظيم،الضبطوعن،للمشروعات،المساعداتتقديمعنالحكومة"فلتتوقف:قال

آنذاكالفرد،نشاطاتنطاقفيولىتوشع.الجوروينتفيالمظالمستختفيوعندئد

الإشرافوأما.كلهاالجماعةأوضاعوستتدمىن،الاقتصادوسيتقدمالطاقاتستنطلق

الفوائدأغزرللمجتمعتؤمنالتيا)وجهةوتوجيههاالخاصةالصناعيةالمؤسساتعلى

شواطىءعنالدولةفلتدافع.،-واجباتهاالدولةمسؤولياتمنيكونلاأنينبغيفهذا

فلتتركذلكعداوما،الناسبينالعدل!هـاقامةالبريديةالمكاتببإدارةولتكت!،شعبها

السبيلويعرفيعرفهامنأفضلإنهحبث،الخاصةمصالحهعنيبحثأنفردلكل

يستطيعفردثمةفليس.اقتصاديةبوظائفللقيامأبدأتصلحلافالدولة.تنميتهاإلى

دفعالمبذأهذاصمان.فيهمحسوسةمهملحةلهيكنلمما،ناجحةإدارةمشروعأيإدارة

بل،فحسبالاقتصاديةالشؤونفيللحكو?تدخلأيرفضإلىلا،سميثبادم

الئمركاتمنهاتحدرتالتي،؟ولأه؟(531ه)طالمحاصةالشركاترفضإلىوأيضأ

صداقتهكانتلما،اليومعصرنافيءاشلوسميثآدمأنلناويبدو.الحديثةالمتحدة

المتغيبينالمالكينعليهكانتمماأكأر،والمعاصرةالضخمةالمتحدةللثصركات

أصحابمنالصغاريسانداسميثآدمكانفلقد.عصرهفيوللاحتكاريين

يعمل(إدعهمبدأبأن،اعتقاد"ا)نصفولويعتقد،كانأنهلناويبدو،المشروعات

ضربةيوجهإنهحيثمنالفقراء"،ال!مال9علىأيضأبالفائدةسيعودأءسأ(33حأء323)ح

المحتكرين.إلىقاصمة

فهذا.السياسيالاقتصادفيرئيسيأومرجعأمدرسيآكتابأ"الأمم"ثروةكتابغدا

الأنموذجاليومهوبأسلوبوذلك،بالب!ضثالاقتصاديةالظاهراتكامليتناول!الكتاب

كانإذالديهالأثيرةالنظريةد!ان.بعدهمنجاؤواالذينالاقتصادفيالكئابلجميع

تحدثمفكرأوليكنلمبأنهعلمآ،ال!لتقسيمفينظريتهكانتتحديدها،بالإمكان

التخصص.عنينثمأ،الاقتصاديةوالكرلاية،الفعاليةازديادأنيرىفسميث.عنها

يكففبل،ملابسهيخيطلاالذياإحذاءمنيشتريهاولكنه،أحذيتهيصنعلافالخياط

التجارةفيالقاعدةيكونأنينبغيا)واقعوهذا.كلاهمايربحوهكذابخياطتهاالخياط

يقول!سميثآدمولكن.الأجانبمعالإنجازيرفضفإنهالتجاريالمذهبأما.الدولية

ولنصذر،منهمفلنثشرهاالوطنيةا!سلعمنأرخصسلعأيعرضونالأجانبكانإذا

ارتباطآترتبطالحرةالتجارةأنلنايتضحوهكذا.لديهممثيلاتهامنأرخصسلعأإليهيم

التجارةطريقفيالعقباتتناقصتالمماأنهسميثويرى.العملتقسيمبنظريةوثيقا

التخصص.أمامالفرصتتزايد،العالمية
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يراهمكانواالذين،الفيزيوقراطيونإليهذهبالذيالبعدبعيدأسميثيذهبولم

حيثمنعقيمتينوالصناعةالتجارةكونعلىمعهميتفقولا،الدغماتيةفيمفرطين

لوكجونعندالبدائيشكلهافينجدهاالتيالعملقيمةبنظريةسميثوانتفع.الإنتاج

يأتنتجلاالأرضأنأعلنقدلوكوكانابتدعها(،الذييكنلملوكأن)والحق

يعطيالذيهووحدهالعمل"فإنولذلكفيها،بالعملالإنسانيقومأنقبلشيء

بالنسبةسلعةأيقيمةأإن:يقولسميثآدمكتبوقد.أالقيمةمنمقدارأكبرالأرض

يتوخىبل،بنفسهاستهلاكهاأواستعمالهايقصدلاوالذييملكهاالذيالشخصإلى

هذاعلى.!لهتتوفراو"يشتريهاالتيالعملكميةتساويإنما،أخرىبسلعةمبادلتها

منكلتبناهاحيث،طويلمستقبللهايكونأنقذرالتيالنظريةهذهبدأتالشكل

حتىوبحثحديثمداروبقيت،مختلفةبأساليبوعرضاهاماركسوكارلريكاردو

بناوجدير.!الأمم)ثروةكتابصدورعلىالزمنمنقرنمضيبعدالناسعنهاتخلى

نإإذ،المنتوجةالثروةكلعلىالحصولبحقالعمليخصلمسميثأنإلىنشيرأن

الربحوإنكما.المنتوجفيمشروعأحقوقأوللارضوسواهما()الماشيةالمال!لرأس

حيثمنالفائدةتلعبهالذيالدوربسبب،الإنتاجتكاليفمنجزءانهماوالإيجار

العملعلاقةحيثمنواضحآسميثيكنولم.المجازفاتعلىوالتعويضالربح

أعقابه.فيجاءالذيالقرنطوالوبحثنقاشمداركانالذيالأمر،المالبرأس

مستوىحتىبهاينحدرونالسكان)تزايد(أنومقولته،الأجورفينظريتهأيضآوهناك

.(ول"،ا!)3ملتوس)4(توماسباسمالمقولةهذهبعدفيماارتبطتوقد.كفافأالعيش

كتابيمرتبةفي،شكلا،الكتابوهذا.تقريبآقرنهكتابسميتكتابأصبح

ئرتكزآ،بنظرياتهالسياسيالاقتصادوأمسى،"الاجتماعي)العقدو"الشرائعروح9

إلغاءفيأساسيآمرجعآيعتبرهكانأ!()،4الصغيربتفوليم.سياساتهمفيالدولةلرجال

تشقالجديدةالنظرياتوأخذت.التنظيميةقراراتهونسخالتجاريالمذهبقواعد

مواليأطويلةمدةفولتيرفبقيفرنسافيأما.قصدوعزيمةقدمبثباتولكنببطءطريقها

فريدريكوانتقل.الفيزيوقراطيينضدعنهومدافعآ،التجاري)+ع!اهح(كولبيرلمذهب

ساعدهوقد.لدولتهسياسةالتجارةحريةاعتمادإلىالتجاريبالمذهبالعملمنالكبير

الفرنسية،الثورةمراحلمنالأولىالمرحلةفياللامعالدولةرجلميرابوذلكفي

هولباخ.دالبارونكتابأنذلكعلىزد.ميرابوالمركيزالشهيرالفيزيوقراطيونجل

التأثرويظهر،السياسيةالمباحثطلائعمنيعتبرا،الاجتماعيإالنظامبعنوانالمعروف

منالمبثمرينعنئعرفمابكل،الفيزيوقراطيونحاولوقد.بالفيزيوقراطيةالديد
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كما،لهمتصذتعصرهمفيالرقابةلكن،وسيلةبكلمذهبهمنشر،وحماسةحمية

الظرفعلمائهمنيتطقبكانالذيالعصرفذاك.والسخريةبالتهكمعقائدهمقوبلت

سميثآدمولكن.والمللالضجرعلىتبعثكتاباتهموجد،والسخريةالخاطروسرعة

فكرولدفلقد.وممتعةجذابةالاقتصاديةالمباحثجعلفينجح(آخرينكئاب)وبعض

وبلغ.الغربيةالحضارةمظاهرمنوأساسيأدائمأمظهرآيصبحأنالفكرلهذاقذرجديد

:قالإذ،والدلالةالمغزىعميقةبكلماتالابنميرابوأنطقمبلغآالاقتصادعلمنفوذ

أيامنافيأخيرأعرضوالذي،الاقتصادبعلمنسميهالذيوالعميقالبسيطالعلمهذا"إن

قلوبفيالعادةسيشيع...الزمنمنطويلةلمدةالناسوجهلهاتجاهلهامبادىءهذه

مرابو.أمنيةالزمنحققولقد."الملوكلدىمألوفأيصبحعندماولكن،الناس

عصرهم.فيشجعانأمصلحينكانواالفيزيوقراطيينأنثانيةنكررأنبناويجدر

الطبقةعنالنظروبغضفرد،كلبإخضاعالقائلمبدأهمالأساسيةمبادئهمأحدومن

الثورةمبادىءمعتقريبآيتفقالذيالأمر،الضرائبيللنظام،إليهاينتميالتيالاجتماعية

مبادئهممنوكانكما.المعاملةفيالبشربينبالمساواةأيضأطالبواولقد.الفرنسية

منومتحررين،أحرارأالناسيكونأنينبغيبأنهقالواحيث،الحريةمبدأالأساسية

هذهكانتولقد.أحكامهافيالناسبينتمئزالتيوالقيود،المحاباةومنالتعسف

يمحضونهالاقداليومالمتطرفينبعضأنمع،متطرفةمبادىءالعصرذاكفيالأفكار

أعداؤهم.همكانواالامتيازاتوأصحابفالأثرياء.الودمنالكثير

سعىفلقد.التنويرعصرونظرةالاقتصادعلماتفاقأسبابعنسنتحدثوختامأ

النظاممنيجعلأنوحاول،نيوتنكقوانينوعظمىعامةقوانينإيجادإلىالعلمهذا

فيالمتمثلةالحريةفينظريتههـان.عامةمبادىءتحكمهاآلةالاجتماعيالعضوي

نفسه""سيسئرالمجتمعبأنالقائلةالنظريةعلىترتكزكانت"،يعمل"دعهالقائلالثمعار

للنظامينبغيوأنه.عنهاالقناعنيوتنحسرالذيالكونكآلة،أخرىصالحةآلةكأية

وينبغي،الفيزيائيالعالمكنظامطبيعينظامعنيكشفأن(المجتمعي)أوالاجتماعي

المفتاحفلتجد.تمامآمنتظمأبل،الإراداتمنودفعجذببينالنظامذاكيكونألا

تبديلآ.أوتعديلأتقبللاقوانين،اقتصاديةلقوانينمطيعةالآلةستدوروعندئد

التاريخيةالحتابات

حيثمنوذلك،المتقنغيربالبحثصدرأتضيقالتنويرعصرروحكانت

الخارقةالقوىإدخالرفضهاحيثومن،جزمآالمؤكدةالصلبةبالحقيقةاهتمامها
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وهكذا،التاريخيةالأبحاثتتذوقكانتولكنها،الإنسانيةالشؤونتفسيرفيللطبيعة

رفيعمستوىوعلى،عشرالثامنالقرنفيتصدرالتاريخيةالمؤلفاتمنعددأوجدت

،الجديالتاريخفيكتبواالذينالأدباءكباربينومن.والأسلوبالموضوعحيثمن

)+ه؟؟أك!(جيبونإدواردكانشهرةهذينمنالأوسعولكن.هيوموديفيدفولتيركان

أثارقدالموضوعوهذاوسقوطها"،الرومانيةالامبراطورية"تدهورالشهيرةرائعتهفي

عصرشهدهاالتيالتاريخيةالمؤلفاتوكانت.التاريخيةالعقليةذيمونتيسكيواهتمام

هذافيكتبمنسبقهاماكلأبحاثمنوأوسعأعمقأبحاثإلىتستندالتنوير

منويحطبالتاريخيستخفكانالعقلانيعشرالسابعالقرنبأنعلمأ،الموضوع

علىواضحةبقدرةتميزتالتنويرعصرفيالتاريخيةالأبحاثأنذلكعلىزد.قدره

عشرالثامنالقرنإن،البعضقالكمانقولولذلك.وتفسيرهاالتاريخيةالوقائعتحليل

ودراسة.علمأالتاريخأوجدالذيهو

عصرفيالتاريخيالحسبأننعترفأنعلينالزامآنرى،أخرىجهةومن

مثقلآالحسهذاكانفلقد.وعمقآإرهافآالرفيعالمستوىذاكعلىيكنلمالتنوير

الأخطاء.علىإلايحتويلاالماضيبأنيشعركانإذ،الماضيمنالكثيرضدبالتحيز

بعصزإلايهتميكنفلمفولتيرأما.كليآالماضيألغواالناسأنلوديلامبيرتمنىوقد

نظريةأحابيلفيالفلاسفةمنالكثيرونسقطوقد.ديكارتمعفجرهطلعالذيالعقل

الجنستاريخمنمتتاليةحقباتوفي،وعلاءأمامأالمستمروزحفهالتاريختقذم

فيغارقةآراءكانت،الأخيرتينالحقبتينأوالحقبةعدافيما،آراءهمولكن،البشري

.القومياتبينبالفوارقوكذلكالقوميبالتاريخضئيلآكانفاهتمامهم.والوهمالخيال

كتابةوراءوالأخيرالأولالسببولكن،التاريخكتابةوراءالأسبابمنالعديدفهناك

المعرفةبأنالإيمانهوإنما،موضوعأالتاريخويتخذالموضعيالبحثيعتمدتاريخ

نأأي،عامةالإنسانيةوبالأوضاعبالحاضرلمعرفتناللغايةضروريأمربالماضي

تتئععلينايتوخبحيثوراثيآبدراستهتلزمنا،كانشيءبأيالمعرفةبأنالإيمان

)باستثناءالعصرهذاففلاسفة.التنويرعصرإليهيعمدلمالذيالأمر،ونموهولادته

القضاياحلولبأنيشعرونكانواإذ،أهميةأيةالقديمةللحقبأنيروالممونتيسكيو(،

الخواطرمنالقليلسوىيراودهمولم،اجتماععلممننوعفيتوجدإنماالحاضرة

وأحواله.بالحاضرالمعرفةإلىسبيلآالتاريخاستخدامفي

عصرعقليةمنالتحررعلىمثالكأعظمس!أس)5فيكو")16(إجياباتيستاويخرج

فينظريرائدأعظمئعتبرفيكوفإنولذلك،تاريخيآبالحاضرالمحصورةالتنوير
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المواضيعأكثرهوالبشريالتارلخ"إن:فيكوقالولقد.الحديثةالتاريخيةالدراسات

همالبشرلأنوذلك(،الديكارتيةللعلمانيةدحضأيعتبرالذي)الأمرللمعرفةقابلية

الماضيفهمأنفيكوشعرولقد."فهمهعلىقادرونفهمالسببولهذا،صنعوهالذين

بهيسترشدلمنهاجالعمليةالقواعدمنغفيرأعددأوقذم،الحاضرفهممنيمكننا

وحدس.كحقبتناتكنلمالماضيةالحقبأنالواضحالإدراكفيكووأدرك.المؤرخون

التاريخ.فيالدوريالأنموذجفي

فيلا،مدهشةنظرياتقدمإنهحيث،مذهلةعبقريةكانفيكوأنوالحق

منولكن.وتطورهاالقوانيننشوءوفيوالأساطيراللغاتفيوأيضأبل،فقطالتاريخ

شهيرأيكنلمالإيطاليةنابوليمدينةفيوعاشكتبالذيالمؤرخهذاأنالمؤسف

تأثيرألهكانولربما.الزمنمنطويلةلمدةداخلهامحصورةشهرتهوبقيتخارجها،

الحقبةفيالألمانالمؤرخينمنوغيرهعحول()عس!4هردر)5(الألمانيالمؤرخفي

عشر.الثامنالقرنفيضئيلآكانتأثيرهولكنالرومانتيكية

فونليوبولدبلسان،الرومانتيقيينالألمانالمؤرخينفيتبعهومنفيكوقالولقد

ولم،ككلالتاريخصنعفيأسهمتاقد،تاريخيتينوأمةحقبةكلإإن:)حطول!"(رانكه

."الأزليةأوالسرمديةمنبعدهمافيمتساويتانكلتاهماص!ان،الأخرىمنهماأيةتفضل

بالدراسةجديرأجزءآبوصفه،الماضيأجزاءمنجزءكلدراسةعلىشخعمماوهذا

منقليلفعدد.عشرالثامنالقرنفيالمسيطرةتكنلمالنظرةهذهلكن.ذاتهبحد

الحقبومعظم،عشرالثامنالقرننظرفيأهميةمنشيءلهكانالماضيةالحقب

شأنذاتوحدهاهيالحاضرةالحقبةوكانت.منهميؤوسجهلفيغرقتالأخرى

نموأ،عشرالثامنالقرنعرضهاكما،تنئملمالحقبةتلكوحتى.القرنذاكفيوقيمة

ذإ،التنويرعصرعقليةعلىغريبأكانالوراثيالمدخللأنوذلك،الماضيمنعضويأ

جذورها.أوالحقبةتلكأصولخلالهالمؤرخونيتتبعلم

التطورمسارفيحدستعشرالثامنالقرنمباحثمنعددأفإنذلكومع

عصرفيوالإنسانيينالأغارقةبأنعلمأ.التاريخفيالتقدمنظريةواستولدت،الإنساني

الكمالنحوالتقدمعنمفهومأيعمليألديهميكنلممثلأ،كمكيافيللي،النهضة

النظريةعلىتعديلمنشيءإجراءإلىإلابحاجةليسالمرءإنقالوافلقد.الاجتماعي

نسخةعلىيحصلكيوذلك،النهائيالخلاصنحوالتاريخيالتقدمفيالمسيحية

المسيحية.بهتقولالذيالسعيد،الألفيالعصرعنالأصلطبق

منكان،ذلكمعلكنهطفيفأ،يبدوالتاريخيالفكرفيالتحولهذاأنومع
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عنواستعاض،الأرضإلىالسماءأنزلأنهإذ،للغايةضخمآتحؤلآ،الجوهرحيث

بطوباوية،المحسوسغيروالفردوسالغامضةالطوباويةهذه،الموتبعدماطوباوية

بأحلامها.ومحسوسةبآمالهارحبةحقيقيةدنيوية

ولهس!(،4)،س!س!عه()15كوندورسيهديالمركيزوضععشرالثامنالقرننهايةوقرابة

التاريخق!موقد.البشريالعقلتقدمفييبحثشهيرآكتابآفولتير(تلاميذأحد)وهذا

المرحلةيومذاكيعيشهاكانالتيالمرحلةواعتبر،التطورمنمراحلعشرإلىالأوروبي

"مرحلةأي،العاشرةالمرحلةعتبةعلىأوروبابأنالعقولإلىوانتهى،التاسعة

التجريبية،التاريخيةالمباحثمنجاءمماأكثروالحدوسالتأملاتمنوجاء."الكمال

التأملاتتلكجاءتأقول،بأكملهالماضييتخللمنتظممخططبوجودكالاعتقاد

تبرعموقد.محافظأعلمآالتاريخيكونقدمناسبآإطارآالماضيتاريخلدراسةفوفرت

المجتمع"إن)س!طعلما!(بيركقالحيث،م0917عامبعدبيركإدموندنظريةفيوانتشر

تعسفيةبصورةتنظيمهبإعادةنقومألاينبغيوأنه،النموبطيءمعقدعضوينظامالبشري

."الإنسانلإرادةخاضعآيكونمانادرآالأمرهذاإنإذ،اجتماعيلتخطيطووفقآ

الفكرمدارسمنتتفزعالاجتماعيةوكذلكالحديثةالتاريخيةالأبحاثأنوالحق

نأومع.التنويرعصرمنتفرعهامنأكثر،الفرنسيةالثورةبعدماالمحافظالفرنسي

فيفعالينكانواعشرالثامنالقرنفلاسفةمعظمأنغيرالاستثناء،يكونقدهيوم

ذاكيخالجهمأنعندهبالإمكانيعدلمحدإلىتفاؤلهمفيمسرفينوكانوا،عقلانيتهم

يضعهللمجتمعمثالينظامبوجوديعتقدونكانوافلقد.التاريخإلىالنظرةمنالنوع

تكنليم،واللامتناهيالبطيءالنموفنظرية."السياسيون"المهندسونويطبقه،العقل

نحوفدمابالركضالاعتقادعلىفطروافلقد.صدورهمفيالبهجةتشيعالتيبالنظرية

الطوباوية.

أرسواقد،ونقدهمودقتهمبمنهاجيتهمأنهموهيألاباقيةحقيقةثمةولكن

الكبرىوالمكتباتالعامةالمتاحفنشأتالقرنذاكفخلال.التاريخعلمأسس

المؤرخين.عملسفلإنهإذ،الأهميةغايةفييعتبرالذيالأمر،والمحفوظات

أخرىاجقماعيةعلوم

هناسنتناولهاأنناغير،الفسهببالبحثجديرةأخرىإنسانيةعلومآثمةأنومع

فيالمركزيةالمواضيعمنجدآقريبآكاننفسعلممننوعفهناك.عرضمنبعجالة

الانطباعاتأيالبسيطةالمكرمنالمركبةالمكربنىالذيلوك""جون!.التنويرعصر

بهاسارالتيالعمليةهذه،المعرفةعمليةإليهاترتكزالتيالقاعدةأوجدقد،الحسية
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ع،ول(،4االاس!هارتليديفيدأيضأوقام.تفصيلأوالفسهبالدقيقبتحليلهفدمأهيوم

إلىوأسندهالميكانيكيالنفسالعلمفأوجد،عصرهفياشتهرإنكليزيمواطنوهذا

الذيعلمذاكفإنه،التنويرعصرقرنفيلوكنفسعلمأما."المعاني!تداعيقوانين

اختزالحاولالمذهبهذاأنبذلكونعني،السلوكيبالمذهبنسميهأنيمكن

وأحوافزأفعالردودوهيبها،التنبؤيمكنميكانيكيةأفعالردودإلىالعقليةالظاهرات

كتبحيث،الاجتماعيالإصلاحنظريةمننغماتتمثلنظريةوهذه.خارجيةمنئهات

تربيته،ثمرةكونهعنيزيدلاالإنسانأنعلىأبرهنأناستطعت!إذا:يقولهلفيتيوس

،البشريللجنسبالنسبةالأهميةغايةفيحقيقةعن،شكدون،سأكشففعندئد

مرتبةالتربيةبعلمالبلوغمنضرورةأكثرشيءثمةليسبأنهالبشرحينذاكوسيعلم

لقوانينخاضعأبوصفهالعقلأنوسيرون.أقوياءسعداءالناسيكونكي،الكمال

علىالدقيقةالسيطرةبواسطةوذلكشاءكيفمايعالجهأنللمرءيمكن،دقيقةتعليم

بغسل9يعرفلماكريهةتصوراتالنفسفييثيرقدالقولهذاكانإذاأما."البيئةلم

باسئصالالأمليمئلكانعشرالثامنالقرنفيأنهغير،التوليتاريةالأنظمةفي"الدماغ

لاتحسينأقدراتهتحسينيمكنيرونكانواكمافالعقل.محدودغيروبتقدم،الشر

مثلأ،ثابتةمحدودياتأيةلهفليستللطرقوقابلأمطواعأأبدآسيبقىلأنهنهائيآ،

توشعكما،لوكنفسعلمتأويلأوتفسيرجرىالشكلهذاوعلى.الأصليةكالخطيئة

وهلفيتيوس.هارتليفيه

غيرآخرونهناكوكانتربويةثورةضمنأيعنيهذا،النفسعلمأنشكولا

،ط(ا!طصهأ!54)3لاشالوتيالفرنسيكالمفكر،الميدانهذافيالإصلاحيينمن،روسو

وأليعملواخلقواقدالناسإن"إذالعملخلالمنيتعلمالإنسانبأنيعتقدكانالذي

كتبيتهافي"فعاليةبأنهاووصفهاالتقليديةالمناهجالمفكرهذاانمدوقد.يفعلوا"

اليومأميركايسميهلماالطلائعالمفكرونهؤلاءكانوقد.وفكريتها"أمماهه!()"3

.أالتقدمية"التربية

النفسكعلم،المذاهبمنللعديدالسلفهوالتنويرعصرنفسعلمأنوالحق

يزعموقد.(بافلوفالروسيالعالمإلى)نسبةالبافلوفيأووالسلوكيالتجريبي

فيديدروإنيقولمنوهناك.أعمقبصيرةمنلمحاتأيضألهكانتبأنه،البعض

شخصية،الظلاليةال!ثمخصيةتلكوأيضآفرويد،فلسفةتوقعقد،الضخمةمنجزاته

البدايةاعتبارهايمكنوالتي،المحتشمةغيرالرواياتمؤلف4!3(،)حسادديالمركيز

منمقتربآيغامركانالذيهذا،أالنفسعمقعلم9فإنحالكلوعلى.الجنسلعلم
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العصرهذاإنحيث،التنويرعصرفيمألوفأيكنلم،اللامعقولةاللاوعيأحواض

تقررالتيالعناصرالمجتمعمنينشدوكان،باطنيآكونهمنأكثر"خارجيآ"عصرآكان

.الفرديالعقل

والحياء،للحشمةوتجاوزآخزيآالكتبمنصدرماأشديعتبركتابوصدر

لامترالطبيبوضعهوقد"،الآلةإالإنسانبعنوانالمعروفالكتاببهوأعني

لاالإنسانبأن،المذكوركتابهفيالطبيبهذاوزعم.م1748عاموفي)س!أع،،س!ول!صأ(

خطيرةكانت"الآلة"الإنسانمناستخلصهاالتيالأخلاقيةالنتائجولكن.آلةكونهيعدو

وإن،لهاوجودلاالجريمةوإن،أفعالهاعنمسؤولةغيرالآلة"إن:قالإذ،للغاية

معتتزامنالفكرةهذهأنوالحق."الحسيةاللذائذهوللحياةوالمناسبالوحيدالهدف

العقل.نحوالتنويرعصرتصورانعطاف

ندعوهماأنلنافيجوز،السياسيةالعلومفيالعالمومونتيسكيو،فيكوالمؤرخأما

أوغستيبتدعهأنقبلالناسيعرفهلمالمصطلحوهذا.الاجتماععلمفيبالعالمين

العلميالمدخلبأنهعزفناهإذا،بالذاتالعلمهذاوإن.عشرالتاسعالقرنفيكومت

القرنعلماءاهتماممنكبيربقدراستأثرقدبأنهنقولفعندئل!،الاجتماعيةالظاهراتإلى

أمامآبهلينطلقواالوسائلإلىيفتقرونكانواأنهممنالرغمعلى،عشرالثامن

كانوالسياسةوالاجتماعوالنفسالتاريخعلومإننقولأنالأفضلومن.ولينجزوه

"علمبوصفهمعروفآمزيجهاوكان.طفولتهامرحلةفيوذلك،ببعضمخلوطآبعضها

عنمنهاالواحدانفصلحيث،مستقلةعلومإلىحلهاجرىبعدفيماوفقط".الإنسان

علىيدلالذيالأمر،"السياسيإالاقتصادباسممعروفأكانالاقتصادفعلم.الآخر

الإحصاءاتبجمعالناسبدأ،التنظيميةالوجهةومنأيضآوهنا.السياسةمعترابطه

المتعلقةالدقيقةالإحصاءاتتوفرتعشرالثامنالقرننهايةقرابةوفقط.وحفظها

الضخمالكتابذاكمؤلف)وله!ول!(،بافونالطبيعيالعالموقام.السكانبتعداد

ووضعفكرهبآفاقفمذ"،الطبيعي"التاريخكتاب،العصركتبأعظمبينمنوالمعتبر

وكيفلماذاشرححيث،"ل!نسانالطبيعي"التاريخبعنوانآخركتابآم9174عامفي

عنالمتوفرةالمعلوماتوكانت.الآخرعنمنهاالواحدالبشريالجنسأنواعتختلف

"روحكتابأنذلكعلىزد.انطلقمركبهلكن،كافيةوغيرضئيلةالموضوعهذا

وقد،البشرأجناسبينالحضاريةالاختلافاتفيتأملاتتضمنلمونتيسكيواالشرائع

أخذتكما.الجغرافيةوالمناطقالمناخاتفيالاختلافإلىنذكركماردها

،الناسلدىمرةلأولفاجتمعت.أوروباعلىتتدفقالأجنبيةالأممعنالمعلومات
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والمفكرجونزوليمالسيروقام.وتاريخهاالصينيةالحضارةعنصحيحةمعلومات

الهندوسية.الآدابمنبعضأمرةلأولفترجمامحمول!(335)ولديبرونالفرنسي

الفكرةلكن.إنجازهينتظريزاللاكانالعملفمعظم.البدايةفقطكانتتلك

بتنوعها،البشريةوالعاداتالقوانين"إن:قالحينمامونتيسكيوعنهاعئرولقدؤلدت

علاقاتوهذه،القوانينتفسرهابل،مجردةخيالاتأوأوهامأتمثللا،المذهل

عامةقوانينإيجادإلىتقودناالخاصةالقوانينهـان.الأشياءطبيعةعنناشئةضرورية

،للإنسانالوحيدالقانونافالمطانهايةفينبلغحيث،صاعدةمراتبمنسلسلةفي

الوهجكانهذا."للجاذبيةنيوتنقانونعنالأصلطبقنسخةبمثابةسيكونالذي

يشألمالقدرلكن،التنويرعصرإنسانوراءهيجريكانالذيالسرابأو،المست!نقعي

واستثارتالبشريالجنسعباقرةأيقظت،السرابلذاكمطاردتهأنغير،أبدأبلوغهله

.قرنمنأكثرطوالالعلميللعملحماستهم

التنويرعصرانتشار

فرنساأنوالحق.فرنسافيالتنويرعصرحوليدورالسابقبحثنامعظمكانلقد

بالإضافةوهي.قاطبةالغربيالعالمفيأهميةدولةأكثر،عشرالثامنالقرنفيكانت

منبكثيرأكثرسكانهاكان،والعلومالفنونفيتشغلهاكانتالتيالرفيعةالمكانةإلى

سكانعددإنإذ(،البعضيعرفهلاقدالذي)الأمرأخرىأوروبيةدولةأيةسكان

حتىسكانآأكثرأيضآوكانتبريطانيا،سكانأضعافخمسةأوأربعةيبلغكانفرنسا

المتألقةالعاصمةهذه،أيضآباريسلهاأنذلكعلىزد.القرنذلكفيروسيامن

كانتفباريس.الفرنسيينغيرمنوالفنالفكرلجهابذةوالمستقطبةوعبقريةنبوغآ

التنويرعصرذكرناأنلناسبقأنهذلكعلىزد.وحدهالفرنسالاللعالمملكآيومذاك

الأسكتلندية""المباحثوعن،وهيوموبيركليلوكعنتحدثناحينماوذلك،البريطاني

سميث.آدمفيأوجهأتكبدتالتيالرائعة

لهكانتفلقد.قليلأذلكمنأكثرمنايستحقالإنكليزيعشرالثامنالقرنولكن

منأكئرذاتيأمكتفيةكانتإنكلترالأن،الفرنسيالتنويرعصرنكهةعنتختلفنكهة

علىقادرةأنهاأو،للحلقابلةغيرواجتماعيةسياسيةأزماتثمةليسأنهوبدا.فرنسا

الرغمعلىكانتالتيلفرنساخلافأجأشها،ورباطةاتزانهافيالتأئيرأوصفوهاتعكير

تجدولم،الاجتماعيوالصراع،الاداريالإصلاحأزمةتعاني،الاقتصاديتقدمهامن

م9178عامفيالكبرىالثورةفكانتالأزماتتلكانفجرتحتىحلأأزماتهامنلأية
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وضمنتاستقرارهاحققتأنبعدبريطانياولكن.أيضأثورتهالبريطانياكانتولقد

بل"،السفينة"إغراقإلىينزعونالبريطانيونيعدلم،والقلقالاضطرابمنالحرية

منأنه)س!اههاء*(والبولروبرتالوزراء"رئيس9لحكومةالطويلالعهدمعشعروا

اجتماعينقدأينشهدلاوهكذا.نومهافيمستغرقةالنائمةالكلابيتركواأنالأفضل

الثامنالقرنمنالستيناتنبلغحتىبريطانيافيسياسيتذمرأينلمسولاحاد،

عامبفرنساقورنتماإذاهادئةاحتجاجاتلكنها،احتجاجاتتجابهناحيث،عشر

الكنيسة.ضدصيبيةحربأعرفتولاروسوولافولتيرلهايكنلمفإنكلترا.م9178

المهيبالإنكليزيذاكفإدنإنكلترا،نظرفيالعاديدونمركزذافولتيركانف!ذا

نإالبعضيقولوقد.الجنونغيرروسوفييرىيكنلمجونسونصموئيلالدكتور

بعضديمقراطيوغيرفاسدأدستورأعشرالثامنالقرنفيكانالبريطانيالدستور

ذلكعلىزد.والحريةوالأمنوالسلامبالرخاءبريطانياعلىعادذلكمعلكنه،الشيء

علىيبعثمماالقليلالقليلإلايجدلم،هيومبهتمتعالذيالنقديالعقلحتىأنه

نأيستطيعبأنهوعرفانهشكرههيومأبدىوقد.السياسيةإنكلترامنالتذمرأوالشكوى

الحالتغيرتالسبعيناتإطلالةمعلكن."والحريةالتسامح"موطنفيبحريةيكتب

فيديمقراطيةوأكثرتمثيلأأوسعببرلمانمطالبةالأصواتفتعالت،الشيءبعض

،والمساواةالدينيةالحرياتلحمايةالقوانينبصدورآخرونوطالب.أعضائهانتخاب

الواقع.الأمربحكمفقطالمفعولنافذةتبضلاوأن

الطابعهوقيلأالمفرطوالتسامحواللياقةوالتهذيبالنفسعنالرضاوكان

العظيمأد!3()،آسويفتدينكانعبثأولذلك،الإنكليزيعشرالثامنللقرنالمميز

إنكلترا.فيالاستقرارصخرةالكئيبغضبهبنوباتينطح

بلاديومطرازمنالمعماريةفهندسته.وسحرهفتنتهالأوغسطي"اللعصروكان

لأبناءأقامتأنهاغير،وغبيةالحسمتبلدةتكونقدا!ع(،4!ا)ول!أالكلاسيكية

الكنائسمنالعديدوشيدت،الناظرتسرمريحةمنازلوالأرستقراطيةالوسطىالطبقتين

منلهامابكل،خاطروانشراحقلببهجةالعصرذاكآدابوكانت.والجليلةالمهيبة

الهادفالاجتماعيفنهلهوكان.أعقبهالذيالرومانتيقيالعصرلمستوياتوفقأحدود

الحسنالسلوكعلىوالتدريب،والسرورالغبطةإشاعةخلالمنوالتربيةالتعليمإلى

الفردتعبيرإلىالصاخبالرومانتيقيالنزوعذاكيعرفلمأنهكما."الجنتلمان!وخلق

وتناقش،أديسودنلجوزيفالدفينةاللطيفةالمقالاتتقرأكانتفإنكلترا.ذاتهعن

الأ!ك!(وجايفيلدنغمعوتضحك،كروزوروبنسونبهايعظالتيالبرجوازيةالفضائل
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القارةفيالشهيرةبالأهاجيقورنتماإذاوالناعمةوالمربيةالمهذبةأهاجيهمافي

يمثلشكلاوهذا.)عس!"دلاهح(وكوبر)8(ريتشأردسونمعالدمعوتذرف،الأوروبية

القرنذاكمنالثانيالنصففيالشعراءأعظموكان.ساحرةلكنهامحدودةآدابآ

م0176عاميبينالواقعةالمرحلةخلالالأدبيةالشخصياتأعظمأما.بوبألكسندر

كانالذي،جونسونالدكتوروالمعجميوالثاعرالبارعالمحذثفهو،م178و.

أحاديثهلسماعتتلهفالآذانوكانت،العصرذاكفيإنكلتراعرفتهمحدثأعظميعتبر

.)ول!3!أ"س!(هـابيغراماته

الفكرتاريخمنشيءأيضآولكنه،الإنكليزيةالآدابتاريخمنبعضهذا

الأفكارمنكاملةمجموعةتكمن،الأدبيةالأعمالتلكأعماقفيإنإذ.الإنكليزي

الأفكارهذهنحذفأنلناالجائزمنولكن.والمجتمعواللهوالإنسانالطبيعةفي

الشبهشديدةأفكارآكونهابسبب،والعقلانيةالجديدةوالكلاسيكيةوالنيوتونية""اللوكية

هذا.كتابنافياستعرضناهاأنلناسبققدلأنهأو،الفرنسيالتنويرعصربأفكار

مظاهرمنمظهركلعلىيطغيالفرنسيالأسلوبفكاد،الأوروبيةالقارةفيأما

.الأزمانمنزمنأيفيالأوروبيةالأقطارتشهدهلمالذيالأمر،أوروبافيالحياة

كانتوكذلك،الفرنشةباللغةويكتبيتحدثكانبروسيا،ملكالكبيرففريدريك

سلطانهارقعةتوسيعتابعتعشرالثامنالقرنففرنسا.روسياامبراطورةحالأيضآ

علىقادرةأوروبيةشخصياتثمةيكنفلم،عشرالسابعالقرنفيبدأالذيالثقافي

نألصحيحوإنه.أيضأالفرنسيينالفنانينوكذلك،وروسوومونتيسكيوفولتيرمنافسة

وكانوا،الفرنسيةعلىالإيطاليةالأوبرايفضلونكانوا،يومذاكالفرنسيين"أالفلاسفة

بجولاتالقيامعلىيومذاكأيضأدرجواالإنكليزأنذلكعلىزد.فرنساإلىئدخلونها

للرياش،الفرنسيالطرازولكن.أيضأهـايطاليافرنساخلالهايؤقون،أوروبافيثقافية

صناعةفيالمسيطرهوكان،الصنعوالمتقنالفاتنعشرالرابعلويسطرازسيماولا

الألمانيةالملكيةالبلاطاتبعضاقتبسوقد.المعماريةالهندسةوفيوالديكورالأثاث

العسيرمناليومترىوهكذا.وتحسينأتطويرأفيهوعملوا"الروكوكو"،الطرازهذا

والتي،وفرنسبورجوأنسباخميونيخفيالمتلألئةوالجواهرالدررتلكعلىالتفوق

طرازالأساسفيهواالروكوكو"الطرازهذالكن.المختمرالطرازلذاكوفقأشئدت

.العصر""موضةأصبحت،الفرنسيةوالملابسالسلوكآدابأنذلكعلىزد،فرنسي

الذيالأمر،فرسايقصرمبانيهافيتقئد،لشبونةحتىكوبنهاكنمن،أوروباوأخذت

توجهت"أينمابأنهم1765عامفيالقولإلىالفرنسيينالمهندسينبأحدحدا
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أوروبافيالأولالمركزيحتلالفرنسيالمعماريالفنسوىأشاهدلا،وقصدت

بأنأشعرهـانني...مكانكلفيمنتشرةوسواهاتماثيلمنمنحوتاتناهـان.قاطبة

.اليونانإلىبالنسبةأثيناتبوأتهالتيذاتهالمركزتحتل،أوروباإلىبالنسبةباريس

هذابإمكانوكان."قاطبةللعالموالفنانينالمهندسينتوفرالتياليومهيفباريس

.أيضآ"والنظرياتالفكراوتوفر:قائلأ،صادقوهو،يضيفأنالمهندس

فعصر.بفرنسافقطونكتفيأخرىأوروبيةأقطارآنهملألاذلكمعبناويجدر

الفلاسفةمنأئآسمعناماونادرآ.)عالمية(كوسموبولتيةحركةبالفعلكانالتنوير

مواضيعفييكتبونأو،قوميةبلهجةيتحدثون،العصرذاكفيغيرهمأوالفرنسيين

ولاجغرافيةحدودآتعرفلانظرياتمنينطلقونكانوافهم.الوطنيةالأثرةتستقطب

،ووحيدةواحدةجنسيةلهوبأن،وحدهبالعقليؤمنونكانوالأنهمنظرآعندها،تقف

نأأبدأيريدلا"إنه:الشهيرالقولذاكمونتيسكيوقالولقد.الإنسانيةالجنسيةوهيألا

ذاتكتبأنلفولتيرسبقوقد."بالإنسانيةوضارلفرنسانافعأيكونشيءبأييعرف

مترقبآيومذاككتبهاولكن،فرنسابانتصاربهاتغتىقصيدة،خجلأوحياءودون،مرة

الكراهيةيحملكانفولتيربأنعلمآ،اشتهاهغرضعلىالملكمنالحصول

كما.عليهاعثرأينمافقطواللذائذالعلميحبوكان،والجيوشللحروبالأنموذجية

وقدفرنسا!علىانتصاراتهبأحدالكبيرفريدريكمرةذاتأيضآهتأهذافولتيروأن

)7(
استعاضقدلكونهالغبضةشديدبأنه،الألمانيالفيلسوف33ءلأ()!ولألسينغصرح

القرنعلىسيطرواإذالفرنسيينإننقولفنحنولذلك.البشريبالجنسوطنهعن

كانوافهم،متعجرفةقوميةروحعنناشئةتكنلمهذهسيطرتهمفإن،عشرالثامن

معهم.التجاوبفييرغببلدأوفردلأي،وأريحيةبكرملديهممايقدمون

عنأيضأحديثناخلالمنليبنتزتراثعنتحدثناأنلناسبقفلقدألمانيافيأما

ردودم(0177-م1745عام)منلسينغجيلتنتابكانتلقد.وولفكريشان

االمجدبة"للعقلانيةمناهضتهتجاوزتوقدالجافالعقلانيالمذهبضدشديدةأفعال

بالفكرمشغوفآلسينغأفرايمجوتهولدوكان.هـانكلترا-ايضأفرنساإلىألمانيا

هذاولسينغ.معآوبريطانياالمانيامنكلفيكتابكليلتهمكانبأنهعلمأ،الإنكليزي

الفيلسوفأنهأي.وفيلسوفمسرحيوكاتبوعالمناقدفهو،الجوانبمتعددمفكر

رذةمنالرغموعلى.مواهبهتعددحيثمنوذلكعشرالثامنللقرنبالنسبةالنموذجي

،الوضوحوحبوبالصفاءالهادئةبالعقلانيةيتمتعكانذلكمعفإنه،وولفضدفعله

أعقابفيجاءالذي،الرومانتيقيوالعصرالتنويرعصربينالفارقئظهرالذيالأمر
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ميادينفيمشئتةوالأدبيةالفكريةأعمالهإنحيثمنكفولتير،ولسينغ.العصرذاك

نأكاتبلأييسبقلمأنهوالحق.وموضوعأطابعأ،الشيءبعضومتشظية،عديدة

نقديةبروحالمواضيعلجميعمعالجتهحيثمنونفوذ،أثرمن!"لسينغدمالهكان

بتفاؤليةومحتفظأ.قولهحدعلى،العقلأفقتوسيعبغيةوذلك،وفاعليةحياةتفيض

تقدمبأنالقائلةنظريتهفيهعزفحيث"البشريالجنس"تربيةكتابهلسينغوضع،لايبنتز

وقد.التاريخخلالمنيتدزجتقدمهوإنما،والحقيقةالعقلاكتمالنحوالإنسان

أزهر،الذيالاهتمامذاك،بالتاريخالبارزالألمانيبالاهتمامالبشيرالنظريةهذهكانت

ترسمالتيالتاريخلخلاصةالعجالاتهذهولكن.وهيغلوفيختيهردرفيبعد،فيما

فيولنا،التنويرلعصرالممئزالطابع،الحالواقعفيكانت،مخططمنشيئآ

.نقولماعلىشاهدأصدقكوندورسيه

فيالتأنقإلىينزع،جيلهقولحدوعلى"،الألمانيالأدب"مؤسسلسينغكان

أشدوكان.الفيلسوفسماتمنسمتانوهذان،والجدلالمناقشاتهـالىالأسلوب

سخطهعنأعلنماوكثيرآ،العصرذاكفيالفرنسيينالفلاسفةمعظممنبقليلورعآ

مصالحهأخذناإذابالغريبلي!وهذا.ودغمايتهمالأحرار""المفكرينسطحيةعلى

"بالإنسانيلقبونهكانواالناسأنسيماولا،الاعتباربعينومزاجهوشخصيته

المخذرة،ألمانياإيقاظبغيةالجهودمنالحثيثبذلوقد.التنوير"لعصرالأنموذجي

أدبيةمستوياتإلىبهاوترتفع،نقديةروحتقودها،متعافيةفكريةحياةإلىودفعها

خلافولا.الطازجةوالنظرياتالأفكارلاستقبالقابليتهافيهاوتنمي،رفيعةوعلمية

غوتيهجيلهـاشراقأ،عبقريةألمانياأجيالأشدأمامالطريقمهدالذيهولسينغأنبتاتأ

وفيختي.وكنتوهردروشللر

ول؟(3إ)أيوستي،اللامعينالألمانالمفكرينبينمنأيضأنذكرأنبناويجدر

حيثمن،فرانكلينبنيامينتمامآشبيهآهذايوستيكانلقدم(.1771-م)1725

وكان.اليابانمنالحريرصناعةواستيراد،البريديةكالخدمات،العمليةمشروعاتهتعدد

سياسيةمنالميادينمختلففيالإصلاحإلىوداعيألامعآكاتبأذلكإلىبالإضافة

.الفنارالاستبداديبالنظامالمؤمنينمنأيضآوكان،وتربويةواقتصادية

يدفالمركيز.التنويرعصرلإغواءاستجابتأخرىأوروبيةبلدانوهناك

بعنوانالشهيرمونتيسكيومبحثتشريعاتهفياعتمد،ميلانومدينةمنبيكاريا،

محاولةإلىأيضأكاترينبالامبراطورةالمبحثهذادفعوقد."والعقوبات"الجرائم

فيكو،النابوليالفيلسوفذكرناأنأيضألناوسبق.المتخلفةروسياقوانينإصلاح
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التاريخي،الحسيقظةأنلناويبدو.تاريخيآاجتماعيأعلمأالجديد"إعلمهجاءالذي

إلىالهادفالجهدبمثابةوكانتكما،التنويرعصرطواللإيطاليامميزةعلامةكانت

توسكاناأن،)ء+ءعطس!هح(كوشرينذكروقد.وقوانينهالقديمالحكمهيكليةتحديث

ومجموعتهما.ومونتيسكيوفولتيرعصرفيالفرنسيبالفكرالشديدالاهتمامتهتمكانت

بعدالعميقسباتهامنفلورنساأيضأأيقظقدالتنويرعصرمفهومأنذلكعلىزد

.الجديدةوالنظرياتالآراءعلىبشوقأقبلتحيث،الغابرةأمجادها

سلطةوتبسيطهاالحكومةعقلنةيعنيوالذي-المنارالاستبداديالنظامدخل

السجونإدارة)علمبنولوجياهـايجاد،انتظامأأكثرالقانونفيمذاهبوانتزاع،هـادارة

الحاكمبينالمشتركةبالالتزاماتقبولمندرجةوتوفير(،المجرمينومعاملة

أخرىدولآغطىكما،فلورنساالمنارالاستبداديالنظامذاكدخلأقول-والمحكوم

وبروسيا.والنمساوروسياكإسبانيا

نأبعد،بالانحلالآخذةحياتهكانتآخرشعبأالتنويرعصرأيقظإسبانياوفي

دليلوأحسن.عشرالسادسالقرنفي"الذهبي"العصرأعقابفيوسلطانهقوتهفقد

إسبانياوفيم5017عامفييصدرلمأنههو،سباتهافيإسبانيااستغراقمدىعلى

وموضوعأ.أسلوبآتافهةالأربعةالكتبهذهحتىوكانت،كتبأربعةمنأكثرقاطبة

السلطاتاعتبرتهاإذ،إسبانيافيمحظورةونيوتنوجاسنديديكارتمؤلفاتوكانت

كانتالعلميةالكتبمعظمأنذلكعلىزد.المؤذيةبالأخطاءمليئةيومذاكالإسبانية

شأنذلكفيشأنها،والخرافةالجهلفيغارقةكانتحينذاكفإسبانيا.أيضأممنوعة

المسحور""كارلوسعهدانتهىوقد.المهينالمشينالثانيكارلوسالملكعهد

الفاقدةالإسبانيةالامبراطوريةأسلابعلىالمتنافسونخلالهااحتربأوروبيةبحرب

جماعاتالهراطقةإحراقيزاللاكانالمأفونالملكهذاعهدوفي.والطولالحول

المألوفة.المظاهرمنالعامةالساحاتفيجماعات

تمثلوقد.إسبانيافييقظةمنشيءيدببدأ،عشرالثامنالقرنإطلالةومع

أميركاإلىبهاأرسلواالتيبالبعثاتنفسهعنعئرحيث،العلمإلىبنزوعالتململهذا

طبعاتيصذرونالإسبانوأخذ.والهندسةللرياضياتكليةوبإنشاء،الجنوبية

سيرفانتسكمؤلفات،الماضيأبناءمنوالمؤلفينالأدباءلبعضالكاملةالمؤلفات

"ترتوليا"مجموعاتواجتماعات،الصحافةصدورالثقافيالنشاطهذارافقوقد.مثلأ

كانواالذينالوسطىالطبقةأبناءمنالفرنسيةبالمجموعاتالشبيهة)ءأ)ول،عء+(،

الفرنسيةالأفكاراستهواءبلغوقد.الجديةالمناقشةالجديدةالأفكارلمناقشةيجتمعون
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أخذواالذين،المتعصبينالتقليديينالمسيحيينمخاوفأثارتدرجةالشدةمنللإسبان

والوهنوالترفواللاأخلاقيةالفجورويهاجمون،إسبانيافيهاترذتالتيللحاليرثون

الأفكارإلىاسبابهايرذونوكانوابطوفانها،إسبانياغمرتالتيالرذائلمنوغيرها

مغالين.كانواأنهمشكولا.الفرنسية

علىالتنويرعصرإشراقمنشيءأطل،عشرالثامنالقرنأواخروفي،وأخيرأ

أورتيغا،لناالمعاصرالإسبانيالكاتببأنعلمأ.بنورهالقلةقلةفقطوغمر،إسبانيا

أحوالفيدراسةولكن.التنويرعصربتاتأتعرفلمإسبانياإنيقول)"ص!33!ك!(جاسيت

الذكر،السالفجاسيتحكممنالشيءبعضتلطف،عشرالثامنالقرنفيإسبانيا

السيدموطنبإيقاظأخذتوفغالةنشيطةأرواحمنبعضآ،ذاكعصرعرفتفإسبانيا

الند3(لأح)55فايجوبادروالكاهنمثلأفهناك.الطويلسباتهمنوكورتيز)ول(اق)4

والبحاثة،القديمةللأخطاءوالمهاجملسينغ"أووفولتيرلوك"جونو.تقريبآالإسباني

راهبأالإسبانيالمفكرهذاوكان.المواضيعجميعفيالفضولوالشديدالدقيق

مناهضةوأقلورعأأكثركانالإسبانيالتنويرعصرفإن،حالكلوعلىابانديكتانيا"

هاجموامصلحين()الإسبانيالعصرذاكأنجبوقد.الفرنسيالعصرمنللإكليروس

القانونأمامواللامساواة،الأميركيينالهنودمعاملةوسوء،المرأةواستعبادالرقيقتجارة

يبادربأنمؤملينإليهيتطفعونكانوابل،العرشيهاجموالمولكنهم.النبلاءوامتيازات

إلىالإسبانيالتنويرعصرجاءوقد.والجامدالمتخلفالإسبانيالمجتمعإصلاحإلى

الثالثافكارلوس.الجنوبيةأميركافيالجامعاتفينثسهدهالذيالأمرالجديد،العالم

إسبانيابتقدمخاصأاهتمامأيبديوكان،إسبانياعلىالمنارالاستبداديالنظامأدخل

.لاقتصاديا

فوضعص!!(،ا!،3)أ220بشتالوتسيالشهيرالسويسريالمربيفقامسويسرافيأما

عصرغزاهاالتيالبلادأننرىوهكذا.لروسوإإميل"كتابمناستوحاهتربويأمنهاجأ

حينما،الأميركيةالمتحدةالولاياتفخى.تحصىولاتعدلاتكادبحضارتهالتنوير

منوذلك،ونفوذهالعصرهذاأثرفيهاتجفى،واحدةأمةبوتقةفيشعوبهاتصهركانت

آدمزوجونجيفرسونتوماس9!التنويرعصرروائعمنالبشريةالنماذجأولئكخلال

فيخاصةمعروفينآخرين!عالميينإمواطنينو،)حولأ!!(باينوتومفرنكلينوبنيامين

والكنائسالبابويةإلىحتىتسفلالتنويرعصرأنذلكإلىأضف.أيضأوفرنساإنكلترا

الإنكليزيةبالكنيسةوسار.النفستعافهكريهأوجدهبعضهاأنمنالرغمعلى،الأخرى

الربوبي.المذهبعتبةبهابلغشوطآ
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عاممنذاليسوعيونوكان.اليسوعيالرهبانيالنظامخلم1773عاموفي

حلوجاء.سبيلهافيالمقاتلةوالقوة،لرومااليمنىاليدبمئابةئعتبرون،م0154

لليسوعيينكانبأنهعلمأ،العصرذاكفلاسفةلأعدائهمانتصاربمثابةاليسوعيةالرهبانية

ولاءهمإلىيرتاحونولاقوتهميحسدونهمملوكبينهممن،رجعيونأعداءأيضآ

فيالرئيسيينالمنارينالطاغيتين،كاترينوالامبراطورةالكبيرفريدريكولكن.للبابا

اليسوعي.النشاطبخطرالقاضيالأمرنشررفضا،أوروبا

بلغتإذ،م1764عامفيفرنسافياليسوعيينعلىالنشاطتحريموجاء

بالاتهاماتفاتهمتهمالسلطةعادتحيثشدتها،أقصىالعامذاكفيعليهمالحملة

ولا،لاهوتهمفيبالمعقوليةويؤمنون،الخطيئةمعويتكيفوندنيويونبأنهمالتقليدية

إلى)نسبةمانتانيينمنأكئروأنهم،الملوكبقتلوينادون،للعرشبالولاءونيدفي

يحاولأنم1758عامفيالقدرويشاء.(الثانيالقرنفيالهرطيقيمونتانوسمذهب

الحقيقةمنظلالأأضفىالذيالأمر،الملكاغتيال،اليسوعيينلدىيعملكانشاب

يوجههالاالاتهاماتهذهمثلأنوالحق.الملوكقتلعلىيحضونبأنهماتهامهمعلى

ضدالهستيريامنعاصفةوالغلاتيناليانسنيونأثارهاولقد.رجعيينإلىتقدميون

لمضدهمالاتهاماتولكن.فيهاأثريومذاكللحربكانأنهشكولا،اليسوعيين

يعدلموالتعليمللتربيةمنهاجهمبأناتهامهمإلىتجاوزتهابلآنفأ،ذكرناهعندماتقف

العصرأنبينما،الكلاسيكيةوالعلومالبلاغةبعلميهتمإنهإذ،للعصروملائمأصالحأ

عندماولكن.التثقيفيةباهتماماتهوالتاريخوالعلومالحديثةاللغاتيخصكانيومذاك

فرنسافيوذلكأبوابهاكليةوثمانونأربعأغلقت،اليسوعيينعلىالنشاطحطروا

التعليمتقريبآيحتكرونكانوااليسوعيينأنعلىبوضوحيدلالذيالأمر،وحدها

التربيةفيتفلسفطرقمنعدد،باليسوعييننزلتالتيالأزمةعنونشأ.العالي

ام814عامفيإلاجديدمننشاطهابمزاولةاليسوعيةللرهبانيةيسمحولم.والتعليم

الفرنسية.الثورةوضدالتنويرعصرضدفعلردةبمثابةعنهاالخطررفعجاءحيث

لاونحن.فولتيرمعودمنعلاقةعشرالرابعبنديكتللباباكانتبأنهقولوهناك

مواقفأوآراءتبنواوالفرنسيينالإنكليزالمطارنةمنكبيرآعددألأن،ذلكنستغرب

فيعاملانوالهجاءالسخريةأنللبعضخئلحينماأنهالطرفومن.العصرفلاسفة

رجالمنالمسيحيايإيمانعنالمدافعينمنعددحاول،واستهوائهمالناسجذب

ورأيأ.فلسفةومناهضتهأسلوبأفولتيرمحاكاة،الإكليروس

الكبير،فريدريكالملكإلىانضمعشرالثامنالقرنمنالسبعيناتوفي
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والملكروسياامبراطورةكاترينوالامبراطورةالنمساامبراطورالثانييوسفالامبراطور

المثلوتبئوا،المنارينالطغاةمندائرةشكلواحيثإسبانيا،ملكالثالثكارلوس

ولربما،العجبإلىيدعوومما.التنقيذموضعوضعهاوحاولواالتنويرلعصرالعليا

الأكثرايأوروبيةالدولتلكوبينالعصرفلاسفةبينالمتبادلالإعجابذاك،الدهشة

التاريخ.فصولمنفصلأبمفردهيشكلالذيالأمر،والفكرالثقافةميادينفيتخلفأ

موجودة،بأكملهاديدروومكتبة،فولتيرمؤلفاتمخطوطاتمعظمأننجدمثلأفاليوم

كما.عليهاالحصولوراءسعيآأوروباملوكأشديومذاككانتفكاترين،روسيافي

الكبيروفريدريكفولتيربينوالمتبادلةوهبوطأصعودأالمتذبذبةالمحبةتلكنعرف

وأمراءبملوكناهيك،بلاطهإلىالفرنسيينالفكررجالمنعددآفولتيرغيردعاالذي

ملكأيضأوكذلكوتوسكانانابوليوأميريالدانمارككملك،فريدريكمنمكانةأقل

وهذا،الملكالفيلسوفبدوريقومأنحاولأولئكمنواحدكلإنحيث،إسبانيا

عقليةفيالتحولهذاأنريبولا.قبلمنأوروباتألفهلمالحكممنجديدطراز

وجعل،جديدةبقوانينوالعملالعامةالإداراتإصلاح،الحالبطبيعة،يعنيالحكم

والقائلةالبنولوجيافي3!حس!ح!()،ابكاريانظريةمعاتفاقآوذلك.إنسانيةاكثرالعقوبات

أيضأوكان،منهالانتقاملاالمجرمإصلاحيكونأنيجبالعقوبةوراءمنالهدفإن

وقد.والاجتماعيةالاقتصافىيةالميادينفيالأساسيالإصلاحمنالمزيد-أحيانأ-يعني

منالمختلفةالأجزاءبعضفيالرقإلغاءإلىالثانيجوزيفالإمبراطورسعى

عددآالكبيرفريدريكوكتب.بهالاقتداءتحاوللمروسياإمبراطورةلكن،إمبراطوريته

عنالملكبمسؤوليةوحددها،شعبهتجاهالملكواجباتفيالبليغةالبحوثمن

هذاكانولووحتىوالقانونالعقلعلىحكمهفيواعتماده،مملكتهفيالرخاءإشاعة

لمالملوكبأنعلمآ،الدينيالتسامحالمنارينالطغاةشجعوقد،الملكيتجسدالحكم

بدتمثلأروسيافامبراطورة.العلياالتنويرعصرمنبهيعدونماينفذوندائمأيكونوا

الحقيقة.عنكاملانفصاممنحالفيتعيشكأنها

أما،إصلاحاتهعلىالإبقاءفيفشلالثانيجوزيفالامبراطورفإنوكذلك

علىالقائمةالاجتماعيالنظامهيكليةفييبذلأنالباتالرفضفرفضالكبيرفريدريك

يعودلانعلمكماالفشلأنكما،أنجزقدالأفضلالتقدممنالكثيرولكن.اللامساواة

طغاةإننقولولذلك.الحسنةالنواياإلىالافتقارإلى-المجالاتبعضفي-دائمآ

وعملوا،عشرالتاسعالقرنديمقراطيةأسسأرسواقد،المنارينعشرالثامنالقرن

القومية.الروحبعثعلى
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بوصفهأسلوبهمبررآينتصب،قولكلبعدالمنارالاستبداديالنظامفإنوهكذا

السياسة.فيونظرياتهالفكرسلطانعلىالواضحالمثل

سيماولا،التنويرعصرفلاسفةبأنالقولنكررأنالمفيدمنيكونقد

وقد.الفنارالاستبداديالنظامإلىالسياسيفكرهمفيينزعونكانوا،الفيزيوقراطيين

التيتلكهيالمجتمعاتأسعد"إن:يقول،م0177عامفي)ا!وللا!ول(رينالكتب

يتركاأنفيفقطتنحصرالملكالفيلسوفمهمةأنوربما.فنار"عادلىمستبديحكمها

عما،كويسنايالفيزيوقراطيالفكرعميدالملكسألوعندما."تحكمأنللطبيعة

للقوانينأتركبأنفقطسأكتفيبل،شيء"لا:كويسنايأجاب،ملكأكانلوسيفعله

الحاكم.للعقلالحيالتجسيدفسيكونهوأما."تحكمأن

كان،روسياامبراطورةكاترينعهدفيالاستبداديالنظامإنأحدهمقالهـاذا

ضدالروسيةالثوريةالأيديولوجيةإننقولفعندئد،ونظرياتهالتنويرعصربآراءمتأثرأ

للراديكاليةالرئيسيالرائد4!ول(أ3)!س!طحط(1")"راديشتشفف.كذلكأيضأكانتالطغاة

القانونيالفقهليدرسألمانيةجامعةإلىكاترينالامبراطورةبهأرسلتوالذي،الروسية

منه.راديكاليةأشدآخرينوفلاسفةهلفيتيوسبنظرياتتأثر،أخرىعلومإلىبالإضافة

الذيالأمر،الاستبداديوالنظامالرفنظامعلىثورتهليعلنروسياإلىعادثمومن

الاستبداديالنظامإننقولأنبناحرئوهنا.المنفىإلىثمومنالسجنإلىبهانتهى

كانتم9178عامفيالفرنسيةفالثورة،التنويرلعصرالوحيدةالثمرةيكنلمالمنار

ثمراته.إحدىأيضآ

الأمر،ثقافيةبقومياتلتستيقظتتمطىأوروبابدأتعشرالثامنالقرنأواخروفي

هـانكليزي.فرنسيمنالتنويرلعصريالمعاديةالمشاعرمستقبلآيثيرأنلهفذرالذي

عنيكفواأنعليهمالمتوخبمنباتإنه:قائلأالألمانيالكاتبلسينغخاطبفلقد

وهكذا،"الكتابةفيبهمخاصأسلوببابتداعيبدأواوأن،وتقليدهمالفرنسيينمحاكاة

الطويلالمدىعلىأنهالتثبت،بروسياجاءتثمومن.وجودهاتؤكدالقوميةأخذت

قالبصنعإلىوسعيه،قومهلغةعنتخليهفيالكبيرفريدريكبملكهاتقتديلن

نأالقدرلهشاء،بالذاتالكبيرفريدريكأنالمفارقاتومن.الألمانيللفكرفرنسي

نأذلكعلىزد.الألمانيةالقوميةأبطالأعظم،القادمةالألمانيةالأجيالنظرفييصبح

عامأشدهاوبلغت،روسوجاكجانعصرفيبدأتالتيالتنويرعصرعلىالثورة

عشر،الثامنالقرن)عالمية(سموبوليتيةضدصارمةقوميةبإجراءاتجاءتم0018

الفرنسية.بالسيطرةالتسليمتعنيالعمليةالوجهةمنالتي
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أنهمع،الأوروبيالفكرتاريختجاهلهاماكثيرأأخرىفكريةدينيةمجموعةثمة

في"ميمون"ابنأتباعالمجموعةبهذهوأعني.التنويربعصرالاهتمامشديدةكانت

ابنمدرسةفمن.المسيحيالعالممعمتوازيأسياقآاتخذماكثيرآالذياليهوديالفكر

كانالنهضةعصروفي.الوسطىالقرونفيالأرسطويينالكلاميينكبارتخرجميمون

يتساوىالكابالا،فيوالمتج!دالهيلينيةاللاأدريةإلىبأصولهالعائداليهوديالتصوف

تلكوفي.الإنسانيينمنالبعضبعقائدهافتتنكما،الجديدةالأفلاطونيةمعمكانة

التوراةدراسةبغيةالعبريةاللغةإتقانوكان،العبريةبالدراساتالاهتمامازدادالأزمان

أتباعمفاخرأبرزمن،الثديمةالآدابإلىبالإضافة(،وبابلالقدس)تلمودوالتلمودين

نظرياتبتطبيق،عشرالثامنالقرنفياليهودالكهنةبعضوقام.الإنسانيالمذهب

المسيحيين.المفكرينببعضذلكفيمقتدين،اليهوديالدينعلىنيوتن

الطائفةأنغير،سبينوزاعلىبالحرمألقىأمستردامكنيمسأنمنالرغموعلى

القرنفيللهيودوكان.العقلانيبالمذهبالتأثرشديدةكانتأوروبافياليهودية

حركة،المتعصبةاليهوديةالدينيةالحركةفيتمثلحيث،الدينيصلاحهمعسمرالسابع

الحركةهذهلفظتوعندما.اليهودملكالمسيحبقدومالقائلة)أ!مح!(،زفيساباتي

المسيحية.أيضآشهدتهالذيالأمر،عقلانيةفعلأعقبتها،أنفاسها

""الانعتاقبمثابةموجود،اليهوديللمذهببالنسبةفكان،التنويرعصرجاء

مواطنينتفهمبدأتالغربيةالأوروبيةفالدول.عليهمالمعرضةالقيودمنوالتحرر

فيأسهمتوقد-الثقافيةالأنشطةفيبالمشاركةلهموتسمحجنسياتهاعليهموتضفي

والتسامحبالعقلانيةاتصفتالتي،عشرالثامنالقرنفلسفةهذاانعتاقهم

والكوسموبوليتية.

السياسةمعالمتجاوبينأبرزمن،لسينغصديق)16(،مندلسونموسىكان

الدولبجنسياتالتجنسقبول!علىدينهأبناءحثإذ،اليهودتجاهالجديدةالأوروبية

يعنيلاالذيالأمرالأوروبيةالثقافةفيبالمشاركةوطالبهم.يقيمونحيثما،الأوروبية

المدنيةالممارساتبينالتمييزفقطيعنيبل،يهوديتهعناليهوديالفردتخليبتاتأ

نألهيمكن،مندلسونقالكما،ي9اليهوفالفرد.وتقاليدهااليهوديةطقوسوبين

للمسيحيينيشرحمندلسونوأخذ.صالحأيهوديآوأيضآصالحأ،ألمانيآمواطنأيكون

منللمزيدالطريقوممفدآ،لليهوديةفهمسوءكلإزالةمحاولأ،اليهوديالمذهب

الديني.التسامح

بقضيةليسالدينبأن(الحكيمناثانمسرحيتهفيسيما)ولايعظولسيغوانطلق
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واليهودللمسيحيينينبغيولذلك،اللهعبادةإلىمتباينةطرقثمةأنبل،معينمذهب

الذيالربوبيالمذهبأنوالحق.أعداءأوكخصوملا،ومواطنينكزملاءيتعايشواأن

الوحدةأسسأرسىقد،الاسمذاكعليهنطلقأنلناجازإذاوذلك،مندلسونبهطلع

الكبيرين.الدينينهذينبين

فمتى.المكانيوالبعدالزمانيالبعد،بعدانالتنويرلعصركانأنهخلافولا

تعريفآالتنويرعصرمصطلعيستعملونالناسإنحقأ؟انتهىهلأوالتنوير؟عصرانتهى

الثورةوبينلوكوجوننيوتنبينماالممتدللقرنبالأحرىأو،عشرالثامنللقرن

ليشملوراءبهنمدأنلناويجوزكما.م9178وم9168عاميبينماأي،الفرنسية

لمنأنهوالحق.والسياسيةالعلميةالثورتينشهدالذيعشرالسابعالقرنكاملأيضأ

التنوير.عصرنطاقمنفنخرجهموسبينوزا،وهوبسديكارتنستثنيأن،عليناالعسير

حقبةعلىيشتملإنهنقولفعندئل!،العصرهذاحدودالضيقالتحديدحددناإذافنحن

امتدادهيعنيالذيالأمر،لهاكملحقالفيزيوقراطيينوربماوالموسوعيينوروسوفولتير

بنهايةانتهائهتاريختحديدإلىنازعيخالجناوهكذا.م1778و0172عامبينتقريبأ

عشرالثامنالقرننهايةفيتطالعناإذ،صحيحالتحديدوهذا.تقريبأعشرالثامنالقرن

العقلعصرقواعدعلىوالثائرة،العصرروحعنروحأ""المختلفةالرومانسيةالحركة

كانتالرومانتيقيةالحركةأنوالحق.لشياطينهوالمؤلهةآلهتهعلىوالمجذفة،وسننه

كلعلىخروجهافيمثيلآالتاريخلهايشهدلم،غاضبةوعاصفةإنكاريةفعلردة

ثمراتمنثمرة،شكلاوهي،الفرنسيةالثورةأيضآوتطالعنا.سابقينوتقليدقاعدة

شيءلكلأعقابهافيينبغيكانحيث،الزلزالبمثابةأيضأكانتولكنها،التنويرعصر

بدورهكان،كنتعمانوئيلأنذلكإلىأضف.سابقآكانعماويختلفيتبذلأن

فيالفيلسوفهذانعتبرأنأيضألناوبجوز.الأهميةالبالغالتاريخيالمنعطفبمثابة

التنوير-عصرفلاسفةإلىبانتمائهيفخربالذاتهووكان-التنويرعصرفلاسفةعداد

اتجاهاتفيالسيرعلىالفكرأرغمتعديلأالعالميالفكرسياقعذلكنتولكن

،م1815-9178عاميبينماوالممتد،الهائلالجيشانذاكإنالقولوزبدة.جديدة

.الحياةميادينجميعفيأيضأولربما،الحديثالتاريخفيالعظمىالثورةبمثابةهو

علىتبقىأنوالنظرياتالفلسفاتمنالمزيجذاكأجواءب!مكانأبدأيعدلموهكذا

حالها.سابق

نفوذهنلصىنزاللاأننابهذاوأعني.التنويرعصراستمرذكرتمماالرغموعلى

مغامراتكجميع،العصرفهذا.العشرينالقرنفيوحتى،عشرالتاسعالقرنفي
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شيءأيبعدهيعدفلم.المتعاقبةالأجيالعقولالدائمبطابعهطبعقد،الكبرىالعقل

فعندئد،مآثرهتفاصيلفينخوضأنأردناإذاونحن.حالهعلىيبقىأنباستطاعته

فالفلسفة.قليلةأمثلةمنعجالةهناسنقدمولكننا.الكتبضخامعنهبالكتابةستضيق

نحوتنعطفهذايومناحتىتزاللا،ا،نكلوسكسونيالعالموفيالأكاديميبمفهومها

،يزاللاكانف!نه،سميثآدمبعيدأتجاوزقدكانفإذاالاقتصاد،علمأما.هيومديفيد

هذايومناحتىيكونوقد،الخاصسميثطابعيحمل،ببعيدةليستفترةحتى

بعدحتىسليمةبقيت،العقلانيالمذهبتفاؤليةأنذلكعلىزد.بطابعهأيضأمطبوعأ

ندينونحن.الأميركيةالمتحدةالولاياتفيسيماولا،الكبرىالاجتماعيةالمآسي

والتكنولبرجياالعلمهـانومستقبلآ،حاضرآبالتقدماغائلةابنظرياتنا،عشرالئامنللقرن

مخلوقاتالبشروإن،الأمامإلىقدمأالسيرمتابعةعلىلناالرئيسيانالمساعدانهما

فيالشكوكتخامرهمالمثقفينبعضأنمنالرغموعلى.الدنيويةسعادتهاستحقق

.اليومحتىبهامستمسكينيزالونلاالناسمنالعاديينلكن،النظرياتهذهصحة

وكذلكالحديثةالليبراليةبذورحضنتالتيهيعشرالثامنالقرنتربةأنخلافولا

أسبابلهاوفرتالتيوهي.الحديثالاجتماععلمنظرياتمنوالكئيرالاشتراكية

العامةالسياسةأهدافأنذلكإلىأضف.مورقةخضراءشتلاتوأخرجتهاالنمو

وعلينا.إلخ...الدنيويةوالسعادةالماديكالرفاه،التنويرعصرمنأشكالهااقتبست

أماموالمساواة،الإنسانيوالتعامل،الدينيالتسامح:اليومشعاراتناأنننسىألا

تربةمننمتقدجميعها،الاجتماعيةوالمساواةوالديمقراطيةالرأيوحرية،القانون

فيالرئيسيةعاداتناأنتمامأالواضحلمنأنه،ذلكعلىزد.عشرالثامنالقرن

أنناومع.آخرعصربأيتاثرهامنأكثرالتنويربعصرمتأثرة،للغةواستخدامنا،التفكير

لمأنناغير-جيمسالملكطبعة-المقدسوبالكتاببشكسبيرالاستشهادفينرغبقد

لكن،الكنيسةإلىنذهبقدأنناومع.النثركتابةفيالباروكيالأسلوبنستعملنعد

القرنفيالمألوفبالورعوطقوسهاالصلاةفروضيؤدونالذينهمفقطمناالقلة

أعقبه.الذيالقرنمطلعوفيعشر،السادس

التنويرعصرمحدوديات

نأالطبيعيمنلذلك،ميدانكلفيالحميدةالمآثرتلكالتنويرلعصركانتلما

منهأجزاءرفضإلىالأقلعلىأو،رفضهإلىالرومانسيبالعصردفععمانتساءل

منبدلأ،فيهبللاعندهنتوقفلمولماذا.بالاحتقارأقللمإنبالاشمئزازيتسمرفضأ

ذاكأعقابفيجاؤواحينما،الرومانتقيونرأىلقد.العصورمنغيرهإلىنتجاوزهأن
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بالخيالواستهانالشعرقدرمنحطالذي،التنويرلعصرتتعبدوثنيةثمةأن،العصر

التنويرعصركانأموروهذه."الحماسة"يبعثأوسامهومابكلواستخصالأصيل

والانفعالاتالعواطففيالشكأعمقيشكونكانواالتنويرففلاسفة.شرورآيعتبرها

قدهذهأنرأواكما.الضارةالأخطاءمنابعجميعآهذهبوصف،الجموحالخيالوفي

فيالشعريةالنوازعبكبتالآباءلوكجوننصحوقد!الدينإلىثانيةبالناستعود

نيوتنإسحاقواعتبر.والباطلالوهمميدانهوالشعربأنمعتقدآ،أطفالهمنفوس

تدميرفيتنجحلم"الباردةالفلسفةهذه"لمساتولكن.البارعةالثرثرةبمثابةالشعر

كانفالشعر.فقطتصنيعيتعليميمستوىإلىبهوهبطتدخنتهأنهابل،بأكملهالشعر

بأنبتاتآلهالمسموحمنيكنولم،العلمحقائقعلىالسكربرشفقطلهمسموحآ

حينتألقآتزدادالحقائقبأنوديلمبرتفولتيراعترفوقد.الخاصةحقائقهيخلق

بصورة،هيخيالنامنجزاتإإن:يقولديلمبرتواستطرد.شعريةقوالبفينصوغها

كانتالتيالفلسفيةالروحلأنوذلك،تقدمناالذيالقرنفيمثيلاتهادون،عامة

أدبآفأصبحتانتشرتقد،شيءأيتفترضأنتريدولا،شيءكلرؤيةفيترغب

.محضآ"

عشر.الثامنالقرنأساليبأوأسلوبفيلنبحثقليلآهنانتوقفأنبناويجدر

والتي،فولتيرنطمهاالتيالبطولية)،س!ا"ولهح(الشعريةالثنائياتأننقولماأولونقول

جاكجانرواياتفإنأيضآوكذلك،نكهتهافقدت،بهاعصرهإعجاباستثارت

لزجة.""عاطفيةإلىانتهت،والانفعالاتالعواطفعنالتعبيرحاولتالتي،روسو

وترذد،العصرذاكفيالآدابعلىالجديدالكلاسيكيالمذهبطبقهاالتيإفالقواعد"

الفاصلالسدبمئابةكانتأنهاعلىتبدو،القويةالعاطفةأمامجبنهابللاالقواعدتلك

الكلاسيكيةفقرن.أصيلشعورأيعنالتعبيروبينعشرالثامنالقرنكئاببين

مفرطآكانأنهيبدو،بهوالارتفاعالشعرهـايضاحلتطهيرالجموحبانطلاقته،الجديدة

زينالشعرمنالمدرسةلتلكالأكبرالكاهنيقذمولم.لشعرهوعقلنتهتدميثهفي

فيهمايشككانلكنه،الشعرعلى)حماسة(انفعالأوعاطفةكلتحريمعلىأديسون

عصروليسالنثرعصركانأرنولد،ماثيوقالكماالعصرفذاك.مثالهماإلىيرتاحولا

حيث،القلبإلىطريقهشقفيينجحولم،والصفاءالعلومعصركانلقد.الشعر

منانطلقعشرالثامنالقرنلأنونظرا.العلمحقائقمنغورآأعمقحقائقئقيم

مشابهأسلوبأو،روكوكيأسلوبيطالعناوهكذافيهالمغالاةإلىوانتهىالتدميث

س!اس!!(.)،أع"3الجميلةالروحباسمفرنسا(فيسيما)ولاغرفحيث،الأسلوبلهذا
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شكبلايمثلولكنه،مبهجأمروهذا،التجميلإلىيشيرالأسلوبوهذا

مايطالعنامثلأ،الموسيقىففي.القديمالكلاسيكيالمذهبجديةقمةمنالتدهور

يكونأنالمذهلومن.سبيلهفيوكافحروسوتبئاهالذي،الإيطاليبالأسلوبئسفى

وقد.موسيقاهحالكانتفتلك،العملماولكن،الأسلوبروكوكيروسوجاكجان

مرحآ.وأشدوقعأأخفبكونهاالإيطاليةالموسيقىتميزت

داعر.طيشمنشيءوفيه،متصنعأمتانقآمتقنآأسلوبأفاعتمدالزيتيالرسمأما

أما.3(ع!وله!!ع-4-حثلا!عقا)ء"ع!!بوشيه-جروتس-فراجونارمدرسةفيتمثلوقد

منالرياشفيالواضحالأمر،التصغيربالغناعمالروكوكيالأسلوبفإنالهندسةفي

زخرفأوزينةمنيتذمرأنيستطيعلاالمرءأنوالحق.عشرالخامسلويسطراز

منالحدذاكبلغمجتمعفيبقيإذاعمايتساءلقدولكنه،الروكوكيكالزخرف،رائع

"روكوكو"كلمةأن.حقأالنظريلفتومما.حيويةأونشاطمنشيءوالتدميثالتأنق

الأسلوبفهذا،حالكلوعلى.والانحلالالتدهورمعنىالفرنسيةباللغةاليومتعني

.الطوفانسبقتالتيالأخيرةالسنواتأسلوبكان

بأن،عشرالتاسعالقرنفيالصادرالشهيركتابهفي)ح+أء+(تاينزعمولقد

العلومأفسدالذيالكاذبالصفاءعنالمسؤولهوالجديدالكلاسيكيالمذهب

بوبألكسندرفطنةفيالماثلةمباهجهننكرلاونحن.التنويرعصرفيالسياسية

الروكوكو(نحوتقدمأهنانشهد)حيثوموتزاتوهندلباخموسيقىولا،المرحة

ولوحاتالفرنسيونالأساتذةرسمهاالتيالزيتيةواللوحات،بانيزخرفةوأسلوب

لاوالرومانتيقيةالكلاشيهةبينالجدلفإنوهكذا.حأ+()5515تيبولوالبندقيالرسام

وهنا،النفسوضبطوالنظامالفكروضوح()الكلاسيكيةفهناك.وعقيمبللهنهاية

الثامنالقرننهايةفي،الواضحمنبداوقد.والمغامرةوالإثارةوالانفعالالعاطفة

كانتإذوجودها،مقؤماتاستنفذتقدالفنيتينالسلسلتينهاتينإحدىأن،عشر

الاجتماعيةالحقيقةمعتماسعلىتعدلموأنهاكما.الانحلالعلائمعليهاتبدو

مخاحتفاهاتعنيتحدثفنأولطيفآ،دمثأأرستقراطيأفنآتمثلكانتلقد.الأصيلة

بالمثالية.صبغهافيأفرطواطبيعةيعرضأو،السيدات

لم،وربوبيتهمالتنويرعصرفلاسفةماديةأنكيفال!ثمابغوتيهحدثناولقد

المللعلىتبعثانأصبحتابل،أصدقائهوإلىإليهبالنسبةالصدماتبمثابةتعودا

التيالبشريةالخبرةلميادينومتجاهلآوسطحيأظاهريأشيءكلكانلقد.والضجر

تلكربطواوقد.السنةطوالالدائمالجمالوذات،الب!ثمريةالنفسفيعميقأتكمن
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عصرمنالأخيرةالسنواتأسلوب،تصنعهفيالمفرطالأسلوببذاكالسطحية

التنوير.

القرنفيظهر،والتدميثالتدجينفيالمفرطةالجديدةالكلاسيكيةمنوانتقامأ

غير،المهندمالمتأنقالأدبذاكعنالبعدكلوبعيد،الأدبمنمعيننوععشرالثامن

اللاأخلاقيةبالروايةالنوعهذاتمثلوقد.النفسعنهترضىالذيبالأدبيكنلمأنه

فيصورةبأوضحذلكوجاء.والفسادالانحرافحدودأبعدإلىوالفاسدةوالمنحرفة

نأإلايستطيعلا""الفضيحةالأدبهذاولكن.ع!(344)حسادديالمركيزمؤلفات

عصرمنالآخربالجانبسارسادديفالمركيز.بالاهتمامالشيءبعضجديرأيكون

الأخلاقيةهذه،القصوىحدودهإلى()اللذةالهيدونيةالأخلاقيةبمذهبأي،التنوير

هدفالحسيةاللذةملاحقةيجعلأنللمرءينبغيإإنهولامتر:هلفيتيوسبهاقالالتي

هلأ"فانيروايةذلكفيبماعثر،الثامنالقرنرواياتمنالعديدأنوالحق."الحياة

الهيدونيالمذهبولكن.الحسيةاللذائذتمخد،الفاجرةوغيرالمبهجةلأ+ول!3()))أول

نأالجائزومن.والغثيانللقرفمثيرآأسادإ،لدىهوكماأوسوقيآ،إمايبدوقدهذا

منأرفعأخلاقيةمقاييسإلىافتقارهبسبب،التنويرعصرإلىالنقدبتوجيهالبعضيقوم

الشخصياتفإن،وهزلأدعايةأوشذوذآ!ساد"كتبهمااعتبرناإذاحتىونحن.ذلك

تستطعلم،للفنوبرفضهاالأرقىالدينيةللعواطفبرفضها،التنويرعصرفيالرئيسية

الرئيسيالاهتماممحطكانتالسعادةفملاحقة.!"السعادةملاحقةغيرلناتقدمأبئ

منكاملبفصل""السعادةموضوعع!2!+()4هازاردبولخصقولقد.الحقبةلتلك

والقصصوالكراريسالكتبالفصلهذافيوعذد.التنويرعصرفيللفكرتاريخه

!لماذا:قائلآوتساءلكما.""السعادةموضوعفيكتبتالتيوالقصائدوالروايات

كانفلقد.الرئيسيةالقرنقضيةكاناالسؤالانوهذان.؟!السعادةهي"وماالشر؟(

لاالأرضوعلىهنا،الإنسانسعادةلتحقيقالأوانآنقدبأنيعتقدون،يومذاكالناس

تعدولالأنهاالبشر،يفضحهاأنيجبالمتعصبةالعلياالفثلوأن.السماءفيهناك

،الأرضعلىالآنهناالسعادةنلتمسأنإلاأمامنايبقفلمإذن.وخداعأكذبأكونها

عليهتلتبسكانت،إليهايتحذرالمرءكانعندماولكن.وشرابآطعامآبهانتحسسوأن

فيفقطتتوفرالسعادةكانتف!ذا.السعادةتتكونممايعرفيعودفلاتمامأالأمور

إلىبافتقارهالعصريتهمأنالمرءيستطيعفعنذئد،الحسيةاللذائذوإشباعالماديةالأشياء

التيالقصةالآنخاطرناعلىوتتوارد.الحيوانمرتبةإلىبالإنسانوبانحداره،النبل

كانالذيالرجلذاكعن،النفعيةللأخلاقيةنقدهمعرضفيملستيوراتجونرواها
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تقودهعندمافقطبطعمهايستمتعلأنهوذلك،منزلهحولالشوكولاألواحيخبىءدائمآ

السعادةتطلبكنتإذافإنكوهكذا.طلبهاإلىعامدغيروهو،إليهاخطواتهفجأة

مطالبمشتقاتمنمشتقهيالسعادةلأنوذلك،بتاتأتبلغهالاقدفإنك"كسعادة"

.أخرى

75(س!!!لأمه"بوجينفيل"رحلةلروايتهديدروكتبهالذيالملحقوفي

تاهيتيلسكانصورة،الشهيروالموسوعيالفيلسوفهذاعلينايعرض،أ!+أ،!وله!ا)حا

يحطحتى،الجنسممارسةفيالخجلأوالحياءيعرفونلاهؤلاءإنحيث،السعداء

ويعتبر.العلنيةالجنسيةحياتهمبأخلاقيتهعليهمفيفسدأبيضرجلبلدهمفيالرحال

في)4،حول(ميدوماجريرتفرويدبنظرياتبشيربمثابةآنفأديدروكتبهماالبعض

هذينمنإدراكآبكثيرأقلكانديدروإن،الأقلعلى،القولنستطيعولكننا،الجنس

فيالانغماسهذالقاءدفعهالبشرعلىالمنوجبالحقيقيللثمنالمعاصرينالعالمين

الجزيرةتلكسكانإليهوصلالذيالحلفإنحالكلوعلى.الجنسيةاللذائذ

.الغربوعالملأوروبابالنسبةالأنموذجيالحلاعتبارهللغايةالصعبمن،لاستوائية

متواليةسلسلة،بذلكنعتهلناجازإذاوذلك،التنويرعصرمنالداعرالجانبويرينا

والتيسونريتشاردكتبهاالتيفالروايات.بأكملهالقرنتتخللارتدادأوتقدممن

الذيالأمر،المواعظبقناعتتقنعرواياتكانت،عليهمابفضلهاوروسوديدرويعترف

البائسة"كلاريسا"وخطف"باميلا"إغواءفمحاولة."هيلواز"روايتهفيروسوقلده

الفتاتينإبئحيث،الأخلاقيالفسادعلىللفضيلةكانتصارعلينايعرضان،واغتصابها

ولكن.العامينالمدعينعلىمسيحيةجأشبرباطةالمحاكمةيجابهانالفاضلتين

نأوالحق.واضحةبصورةللشهوةمثيربسرورالفاجرةالتفاصيليرويالمؤلف

معها.تعاطفناولاعطفناتثيرلاالتي"كلاريسا"هيسادديالمركيزبطلة"يوستين"

".خرافياحتشامسوىالبراءةوما،الحكيمةالانفجاراتهىالغاضبة"فانفجاراتها

النوازعهي""اللعينةالنوازعإنلناليقولروأياتهجميعفيسادديالمركيزويستطرد

مهاويإلىوبنفسهبالناسيدفعإنمامقاومتهاإلىيعمدالذيالمرءهـان"،"الطبيعية

تمتدحهالذيهذااللعينالأخؤةخيط"إن:فيقولسادويسترسل.والظلامالغموض

شؤونفييتدخلإنهإذ،خطيرضعفلهوالحبهـانقطعهينبغي،البغيضةالمسيحية

."اللذة

الجد،محملعلىورواياتهسادنحملأنلنايجوزلاإنهالبعضقالإذاأما

القرنفياللامعةالمجموعةمنالأقصىالجناحيمثلسادإننردالقولهذافعلى
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علىزد.الماديةالهيدونيةللفلسفةالمنطقيةالذروةأيضأيمثلأنهولربما،عشرالثامن

أخلاقي،لافنيإنجازأيضأهي"الخطرة"العلاقاتاح!صأ()30لاكلوروايةأنذلك

جيد.إنجازولكنه

الجنسيبطلهكازينوفافيالث!بقفيالغارقالعصرذاكيجدأنغروولا

ذاكإلىبالنسبةالأنموذجيةغيربالشخصيةليسهذاكازينوفاأنوالحق.الأسطوري

تعرفولقدساد(دي)كالمركيزهاوفيلسوفمنشيئأكانالإيطاليفهذا.العصر

لناخففوقد،أمامهمشزعةالراقيةالمجتمعاتأبوابوكانتوديدرو،فولتيروعرف

نإويقال.عشرالثامنالقرنلدارسيبالنسبةالرئيسيةالوثائقأهممنبهاف!ذامذكراته

محرمهإلىوالنساءبالبناتيأتيهكانإذ،عشرالخاصلويسللملكقؤادأكانكازينوفا

منهناكليسأنشكولا.)!س!س!!(ديرغابةفيوالقائم،السمعةوالرديءالخاص

إنما،فقطبشبقيتهاحبأالجنسيةباللذةالافتتانولكن.وممارستهالجنسعلىيعترض

دربإلىيفضيإنهإذ(،صراحةبذلكساداعترف)ولقدللجنسمعادعملهو

تعذيبأجنسيأفيهالمفعولوتعذيب،"لاكلو"روايةفيالبريئةفإغواء.مسدودةأخلاقية

ولكن.وتخمةتشبعأالمنهكةالشهواتمنابعنضوبعلىيدلانإنماسادلدىجسديأ

البورنوجرافيافأصول،عشرالثامنالقرنيخترعهالم،الشاذةالجنسيةالممارساتتلك

المجتمعفإنذلكومع.الإيطاليالنهضةعصرإلىتعودالا"!ع!ه+عه!(،

المخاوفمنتحزرأنبعد،عشرالثامنالقرنفياللذةعنالباحثالأرستقراطي

فيانغمس،الزيتيةولوحاتهالعشقرواياتوتغذى،الإلهيالعقابومن""الخرافية

ولا.وسعتهصراحتهفيمثيلألهالماضيةالأزمانتشهدلمانغماسأ،الجسديةشهواته

فيالشيءبعضأسهمواقدولامتر"وهولباخ"هلفيتيوس!الفلاسفةأولئكأنشك

ذلك.

ملاحظاتناترسمهاأنمنتعقيدآأشدهيعشرالئامنالقرنأسلوبصورةإن

اللطيفالأسلوبفذاك.اتجاهكلفياتجهتجاربهفيالأسلوبفهذا.السالفة

)الطويلالمغوليسيفهوجدبريطانيا،فيهـاديسونستيلمدرسةأسلوب،المهذب

القويةالواقعيةفيآخراتجاهألهوجدكما.الشرسةسويفتتشاؤميةفي(الشفرة

روسونرىبينماونحن.وفجورهريتشاردسونفسقوفي،فيلدينغواقعية،المتعافية

ويهاجم،المتشددةالكلاسيكيةيشجعأخرىجهةمننراه،الروكوكيةالموسيقىيؤلف

ثانيةانبعاثهام0176عامقرابةالكلاسيكيةشهدتولقد.وترفهاالبلاطفنونتصئع

فيديفيدولوحات،إنكلترافيالزيتيةرينولدزلوحاتفيالملامحواضحةوجاءت
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فنكلمانالآثارعالماكتشفهاالتيالقديمةالكنوزفيأيضآوتمثلتفرنسا،

يذجونسونصموئيلالدكتورنقدفيايضأتجفتوكذلك،)ولولءول!ا!مماولأس

فيكأسلوبالغوطيةانبعاثمنقليلآأيضأنشهدولكننا.الرجولةالمكتملالأسلوب

الرعب.روايات

الشرسةالواقعيةالركوكيةالمدرسةبهتميزتالذيالمكثفللتصنعتصذتلقد

عماالرئيسيالانطباععنيعئرالذيالأمر)ذ،عء!ها)(،)9(هوجارثواقعية،تقريبآ

تدجينآالأكثرالنوععنالرضاعدمأنالبعضويرى.عديدةتجاربمنالأسلوبعرفه

الأسلوبانواعمنضعفأالأشدالنوعإلىبالإضافة،الكلاسيكيالأسلوبأنواعمن

الأقل.علىاتجاهيناتخاذإلىوالتعبيربالفن،القرنمنتصفقرابة،دفعاقدالروكوكي

الاتجاهوجاء،الواقعيةكلواقعيةكلاسيكيةمنالمزيدفيالأولالاتجاهتمثلوقد

منوروسورششاردسونكانحيث،الحساسيةأوالشعورمذهبفيمتمثلأالثاني

جذورهالمذهبهذاضرب،عشرالثامنالقرنمنالثالثالربعوفي.شزاحهاشهر

يسيراحيانأكانبأنهعلمأ،العقلانيالمذهبمحلجزئيأوحل،اوروباتربةفيعميقأ

في"الاجتماعي"العقدكتابهووضع""جوليروايتهكتبمثلآفروسو.معهمتوازيأ

بعاطفةويشهقونيبكونأالحساسيةالمرهفي"الناسترىكنتولقد.تقريبآواحدوقت

إدواردالإنكليزيالشاعركتابوحظي.روسوروايةيقرأونوهموسخيفةساذجة

.اللغاتمنكبيرعددإلىوترجم،شهرهبأوسعأليليةإأفكاربعنوانالمعروف،يونغ

حيث،المقابرمدرسةونشأت.العصرموضةاصبحا)الانقباضية(والسوداءفالتأمل

الغوطيةالظلالوجاءت.والأحزانالموتيستولدونقبورهابينيقفونالكتابكان

طريقهميتلفسونكانواالذينالناسأولئكقلوبنياطتقطع،البائسة!باميلا"ومصير

البرجاتيبطلةلوراإيمانأربعةكتبأفسدت،م1784عاموفي.الإلحادإلى

"منهاجو"يونغإرليليةوأفكار،لروسو""جوليولفولتيرإكنديد"وهي،اول()أ،ء!عس!6

يبعثمزيجأيبدوالأربعةالكتبمنالمزيجهذاأنشكولا.اهولباخأد"الطبيعة

نرىأنهناالمذهلولكن.قليلأإلاالهرطقةيتعودوالمالذيناولئكإلىبالنسبةالدوار

مابكلمتشردةعاطفةمعجنبإلىجنبأيسير،والعلميالهخاءالعقلانيالتنويرعصر

".الجيل"موضةم1765عامقرابةامستوالتي،معنىمنللتشرد

نأ،وفشلنجاحمنلاقاهمابكلعشر،الثامنالقرنفيالفنعلىكتب

لمدةبقيحيث،تمامأالساحمنتخرجهوان،الرومانتيقيالمذهبأمواجتكتسحه

منأكثرهمالعشرينالقرنفيالنقادأنوالحق.الفاشلينللفنانينفقطمرجعأطويلة
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عليهالمتفقمنيكونوقد.للفندراستهمفيموضوعيةعشرالتاسعالقرنفيالنقاد

الثاقب،والحدسالفرديةوالبصيرةالشخصيالتعبيرأدخلقدالرومانسيالمذهبأن

أشدكانعشرالثامنالقرنأسلوبوإن.قبلمنمعروفةتكنلمجميعآوهذه

هوماإلىبل،الأصالةإلىيسعىلاالمرءوإن.اجتماعيةأكثركانلأنه،رسمية

أدبوإنه.الأسلوبفيالتقليديوالمذهبالتقليديةاللغةوششعملكما،مألوف

أرقىالثقافيمستواهكانولربما،المجتمعأذواقويعكسمجلسأوصالون

البعيدةالروحهذه،الفرديةللعبقريةمفهومإلىمفتقرأكانلكنهإطلاقأ،الأساليب

وكان.البشريالجنسعرفهاالتيتلكوراءماتقعمغامراتإلىوالقعطشةالآفاق

فيكانأنهأوبعديبدألم،اليومعصرناموضوعوهو،مجتمعهعنالفناناغتراب

أسطورةثمةكانتإذا"إنه:يقولولأول"()!+ء4كوينتاناكتبوقد.بدائيةمستهل

وكم".المقتسمةالخبرةإنسان،العاديالإنسانأسطورةف!نها،عشرالثامنللقرن

حيننتذكرهاأنينبغيأشياءهذه!الرومانتيقيالمذهبمعمخئلفأالقولهذايبدو

التنوير.عصرلأسلوبتقويمنا

التنويرعصرنهاية

هذابدأعندما،متداعيأيترتحأخذبنفسهالتنويرعصرإيمانبأنالقوللنايجوز

هوايتهيدعنهعئرحينماالتنويرفعصر.الخاصة"أسطورته"خلالمنينظرالعصر

انطلقفلقد.الحقيقةكبدهذابقولهأصابإنماأ،الإيمانإلىاستندعصر"إنه:قائلأ

قوانينإيجادمنسيمكنهالعلميالتجريبيالمذهببأنالذهبيةقناعتهمنالتنويرعصر

تلكعلىالعثورفيفشلأو،الشكيةإلىانتهىالتجريبيالمذهبولكن.معينةعامة

الإيمانهوالعقلإيمانكانلقد.عليهاالعثوريترقبكانالتيالمانعةالجامعةالقوانين

منالمجردبالعلمالإيمانكانلقد،شيءلكلالصحيحالحلسيوفرالوضوحبأن

وسائللناسيوفرانوالعلم"إالطبيعةبأنللعقلملازمأكانإيمانفثمة.الميتافيزيقا

فيمغالاةبمثابةكانهذاكلأنوالحق.والدينالأخلاقإلىالواضحةالإرشاد

لاونحن.للقيمالمقرربالمعيارليسفالعلمخطيرآ،ارتباكأبالأحرىأو،التبشط

يطالعناوهنا.وعمليةتجريبيةصحةمنأكثرالعلم"أقوانينإلىنضفيأننستطيع

الثامنالقرنلفلاسفةالسماويةالمدينةفي)عس!مماس!س!!(بكركارلمفهوم،الشهيرالمفهوم

الإلهيبالنظامالمسيحيإيمانهمعلىحافظواقدالفلاسفةأولئكإإن:يقولإذعث!ر،

نظامأمنهأكثردنيويآنظامآمنهليجعلواالنظامهذابمفاهيمانعطفواأنهمغير،للعالم

أيضأوقال."اللاهوتلاالغطاءالعقلعنهكثمفنظامآ،الآخرالعالمفيلفردوس
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معولكنهم،المعجزاتمنسخرواقدالفلاسفة"إنةمعلقآ)،ط!أعسرايتجوردن

."الإنسانيالكمالبمعجزةآمنواذلك

فياكتشافهنستطيع،وحيرتهعشرالثامنالقرنلارتباكبالنسبةأساسيشيءوثمة

كانتالكلمةهذهإنالقولإلىحاجةفيلسناونحن."طبيعة"كلمةمفهومغموض

الربوبيوكذلكالجديدالكلاسيكيالكاتبتوخهالطبيعةفإلى.العصرقلبعلىعزيزة

صحيحدستورعنالباحثالاجتماعيالعالموأيضأ،بهالموحىالدينوراءهمخلفأ

وقد.البشريللسلوكالصحيحةللقاعدةالناشرالأخلاقعالمومثله،الإنسانيةللشؤون

منيقاربما،"جماليكمعيار"الطبيعةمبحثهفب،ؤس!!هيأ(الاهلافجويآرثروضع

مبدأ"الطبيعة"باتباعالقائلالمبدأأنإلىوأشار.""طبيعةلكلمةمفهومأعشرثمانية

علىالثورةأشكالجميعلأنوذلكالجديد،الكلاسيكيللمذهببالنسبةقاتل

تكملةوهوألاذاتها،السحريةالتكملةاستعملتقدالجديدةالكلاسيكيةالمقاييس

غموضآغامضةالطبيعة"إن:قائلآالربوبيينبتلرجوزيفأيضآوخاطب."!الطبيعة

.والانتظاموالبساطةالنظامالطبيعةفييرىكانعشرالثامنالقرنإنسانولكن.كليأ"

لاالحرةالروحأنورأوا،اللاإنتظامفيهارأواقدمثلأ،كالرومانتيقيين،البعضأنغير

القناعةلاالطبيعةذلكفيتستلهمالروحهذهمثلبأنعلمأ،والقوانينبالقواعدتبالي

إلىتوجههفيتتمثلإنما،التنويرعصرسقوطفيالأساسيةالعلةولعل.الإيمانأو

ولكن.إبهامولافيهالبسلاللاستنادواضحةقاعدةثمةأنمنالواثقبترقبالطبيعة

ارتباكعلىجيدأمثلأسادديالمركيزلناويقذم.ترقبهماعكستمامأكانتالنتيجة

فعليهالطبيعةالمرءيهاجم"كي:فيقول.الحقبةتلكنهايةقرابةوحيرتهاالطبيعةمفاهيم

فيتتمثلالوحيدةالحقيقيةالجريمةوإن.نضالطأونزاعالطبيعةلأننظرآ،يطيعهاأن

جميععلىتشتملبالذاتالطبيعةلأن،مستحيلالأمرهذاولكن،الطبيعةإغضاب

."بالجريمةندعوهأنشنايمكنشيءأييوجدلاالسببولهذا،الجرائم

الخاتمةوضعفيعملت،الفرنسيةالثورةوهوألا،العجائبيالحدثفإنوأخيرأ

فلاسفةتستلهمعشرالثامنالقرنإلىالفرنسيةالثورةتطلعتلقد.التنويرلعصر

حدودأتوردكيالمحتشمةمفاهيمهمتجاوزتماسرعانولكن.والأفكارالنظريات

والهولالضخامةمنبلغتالثورةأنذلكعلىزد.قبلمنالعالمبهايسمعلمسياسية

ف!نثمومن.أخرىونهايةحقبةبدايةتمثلأنهايتبينواأنمعهالناسيستطعلممبلغأ

استلهمتها.التيالأفكارلجميعالمعارضةاستتبعتالعنيفةتجاوزاتهاعلىالأفعالردود

رفضهاإلىأ،كلا()حع،23(0ومستير))حمم!!لما!(بيركمنزعالأوروبيونالمفكروننزعوقد
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أعقبالذيالهائلالصراعذاكينتهيكادوما.وراءهاالكامنةالفكريةالحركةورفض

تبذلتقدأوروباكانتحتى،سنةوعشرينخمسطوالواستمرم9178عام

فيعشرالئامنالقرنفلاسفةأفكارتسببمدىأنوالحق.وفكريآوسياسيأاجتماعيآ

علىمساعدتهممدىأوتسبيبها،فيإسهامهممدىأو،العظمىالفرنسيةالثورةتفجير

تاريخفيوجدلنقاشمدارالآنحتىيزاللاذلكفجميع،ومسارهااتجاههاتحديد

وديدرووروسوومونتيسكيوفولتيرعلىينكرونالذينهمالناسمنفقطفالقلة.الفكر

القديمة،المؤسساتاحترامقواعدبنسفهموذلكتسبيبها،فيالبالغإسهامهم

علىأنه،روسوالأقلوعلى،قولهموفي،أفضلاجتماعيبنظامللآمالوبتشجيعهم

هؤلاءأنوالحق.وكمالأعدالةأكثرمجتمعسينشأالقائمالاجتماعيالنظامأنقاض

التيالمختلفةوالحماقاتوالتذمروالشكاوىالعالمعنمسؤولينأبدآليسواالفلاسفة

ضعفوراءولا،وشراهتهمالنبلاءجشعوراءالسببيكونوالمفهم.الثورةفجرت

لاكانوالكنهم.المالإلىالدائموجوعهمالتجارنهموراءولا،واستبدادهيمالملوك

والحق،أنهمكما.ضرامهاوأخجتالثورةألهبتالتيالشرارةوفرواالذينهم،شك

إلىتتحولأنمنبدلآ،ومغزاهامعناهافيبالغةعظمىحركةلتصبحأرشدوها،يقال

.وقرونقرونطوالىانتفاضةكلحالكانتكماقصد،ولالههدفلاشغب

يكونوالم،الموسوعيينوكذلكعشرالثامنالقرنفلاسفةأنبهالمسئمومن

مافيهاقرأواحينما،نظرياتهمالثوريونشؤهولقد.الديمقراطيةولاالثورةيترقبون

وفولتيرروسوفكلمات.وأهدافحلولمنأمامهمتطرحهومارغباتمنيخالجهم

أفرغهاكلماتكانتولكنها.ولسانشفةكلعلىالئورةخلالكانت،ومونتسكيو

وتدث!،الفلاسفةستذهلشكلاكانتأخرىمعانيوأعطوها،معانيهامنالثوار

وشديدةماكرةملتويةنظرياتكانتروسونظرياتأنتمامآنعرففنحن.الموسوعيين

تسندلاأنهانجدالصحيحالتفهمنتفهمهاعندماولكننا.متناقضةأيضأولربماالتعقيد،

الذيالأمر،روبسبيرإلىوخئلبوستساناعتقدكما،ثوريةديمقراطيةأيةتساندولا

معأ،والممثلينالمفكرينجرفتقدالتاريخ)ديناميكا(زخوميةبأنالاعتقادإلىيدفعنا

جزءأوفقطجزءأكانتفالأيدلوجيا.الجانبينمنأييفهمهلمتيارفيواحتوتهم

الجبار.التاريخالحدثذاكصنعتالتيالعمليةتلكمنواحدآ

بهقامالذيالدورأنعلىمتفقونوأعداءهاالفرنسيةالثورةأصدقاءأنشكولا

تدميريأدورأسلبيآ،دورأكبيرحدإلىكان،الثورةخلالالتنويرعصرفيالفكررجال

أسموهمماوالدولةالمجتمعتطهيرأرادواالتنويرففلاسفة.إنشائيآدورأكونهمنأكثر
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فيماأما.وتطلعاتهالعصرطموحاتمعالمتنافيةالقوانينلزيفوالمفاسد،بالخرافات

إلىبالتوجهبغموضفنصحوا،القديمالمجتمعمحلسيحلالذيبالمجتمعيتعلق

منالإنسانتحرربأنيعتقدفولتيركانفإذا.الطبيعيالقانونأوالطبيعةأو،العقل

فروسو،غرضبكلوسيفيالمعقوليةكلالمعقولالعملبمثابةسيكونالرهبانيالدين

كلوسيحققالأفضلالعملهوسيكونالطبيعيةغيرالمدنيةتدميربأنيعتقدكان

علىقادرالمجتمعءإن:قائلينأضافواسميثوآدمالفيزيوقراطيينأنبينما.مطلب

عنالدولةتكفوحالماالخرقاء،الدولةأجهزةمنيتحررحالما،بنفسهنفسهإدارة

."الاجتماعيةاللامساواةعلىأبناؤهيقضيوحالما،شؤونهفيالتدخل

منالخلاصعدامااجتماعيةمشكلةأيةيروالممعأوأولئكهؤلاءأنوالحق

وإنهم،بالعدميةالتنويرعصرفلاسفةالبعضاتهمولذلك.ونظامهاالقائمةالمؤسسات

علينااليسيرمنولكن،الهدامةالنواياتلكتراودهملمأنهوالحق.بناؤونلاهدامون

أفعالهمفيأو،أولئكنظرياتفييروالمالأوائلفالثوار.الاتهامذاكمبرراتنرىأن

شيءكلبأنآمنواإنهمإذتمامآ،ذلكمنالعكسعلىبل،عدميةأوعدمأالثورية

تعلمعليهمتوجبماسرعانولكن.القديمالنظاميدفرونحالماالأفضلإلىسينتهي

منالرفيعالمستوىذاكعلىبطبيعتهمليسواالبشرأنوهوألا،القاسيالدرسذاك

المجتمعوفورأأوتوماتيكيأيج!دواأنعندهيستطيعونحيث،الفضيلةأوالعقلانية

الصالح.

الأسبابوفرواقديكونواأنفخرأالفلاسفةيكفيبأنهالثورةأصدقاءويعتقد

رفعواالذينهميكونواوأن،عاقلأومعقولوغيرظالمواجتماعيسياسينظاملهدم

الاتجاهإلىالبشريالجنسأرشدواالذينهميكونواوأن،الإنسانيةوآراءالعقلراية

سلوكها.البشرعلىينبغيالتيالدروبتمامأيعرفواأندون،يتخذوهأنينبغيالذي

فقط.واحدجيلحققهكانجازكافمنوأكثرلكافذلكإنالقولإلىويخلصون

ايإنسانزؤروابأنهمومجموعتهماوروسوفولتيرفيتهمونالثورةأعداءأما

،الآنحتىأنهويبدو.دائمعذابفيأوروباأغرقالذيالأمر،أيضآالتاريخوزؤروا

الحكمإصدارمنتمكنناالتي،الحديثالعالمبضؤونالكافيةالخبرةلناتتوفرلم

علىينكرمنثمةفليسذلكومع.المتصارعةالأيدلوجياتبينالفاصلالموضوعي

وأنها،التاريخمنالحديثةالحقبةمنهدخلتالذيالبابكانتالفرنسيةالثورةأن

وانفعالاتهم،عواطفهموصؤرتعشرالثامنالقرنلفلاسفةالكبرىالنظرياتعكست

لحقبتهم.الخاتمةوضعتذاتهالوقتفيوأنها
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ابتراغالحريثالمال!فيف!ويةتياوات

هرايومناحت!"9178بما"

!الثلاثالثورات!مدخل!

الحقبة!الثورةنقاد!الفرنسيةالثورة

بعدالفلاسفة!الفومبة!البونابرنبة

الرومانسيالمذهبمنفينما!كنت

الرومانسيالمذهبمعنى!
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مدخل

فالعصر.أقسامثلاثةإلىالفكرتاريخحيثمنعشرالتاسعالقرنينقسم

ولربمام1832عامإلىم9178عاممنويمتدصباحهيمثلوالثوريالرومانتيقي

السياسيالميدانفيوالاضطراباتبالحروبالقسمهذاويتسم.م1848عامحتى

+0،3(درانغأندستورمحركةعننشأتوبإبداعية،جديدةوأخلاقيةفكريةوبثورة

)"ولء،(كنتفهم،فيهالفكرنجومأما.الألمانية)8(والعاصفةالاندفاعولول4)!ول!ع!

والشعراء،وفورييه)2(سيمونوسانشوتوبريانوكذلك،وهيغلوفيختي)14(

فهذا.الجديدةالاجتماعيةالنظرياتومبدعو،السياسيةالفلسفةومجذدو،الرومانتقيون

عنيتساءلونفأخذوا،رفعتقدمراسيهبأن،الناسخلالهأحسعصرأيمثلالقسم

إليها.العاصفةبهمستدفعالتيالجهة

إلىالهدوءفيعود،منتصفهقرابة،ظهيرته،عشرالتاسعالقرنصباحوتعقب

والتوتراتتختفيلاالشكوكلكن.الأغواريسبرواكيللناسالفرصوتتوفر،الربوع

هذهأبطالأما.نسبيأاستقرارأتشهدالفكتوريةالمرحلةأنغير،حالهاعلىتبقى

7(.أ))اوملوداروينماركسوكارلكومتفهمالظهيرة

وينتاب.والغموضالتجهممعهحاملأ،عشرالتاسعالقرنغروبيحلثمومن

حيثم1491عامحتىم1885عاممنالغروبهذاويمتدكآبةأشدمزاجأوروبا

بالعالم.الراجفةترجف

رضائهعلىحافظقد،الغروبمرحلةفيالعاديالرجلأنشاهدناماإذاونحن

وكارلداروينبعدمامرحلة،المرحلةهذهأنننسىألاينبغي،بآمالهواحتفظذاتهعن

بعمقالمدهشينالمفكرينمنموفورةبغفةوجاءت،للغايةخصبةكانت،ماركس

ويسبرون،قبلمنالبشريعرفهالمالفكرمنميادينيرودونهؤلاءأخذحيث،فكرهم

تناسقها.انعدامفيمرعبةأغوارأ

التيالمواضيعهيالمعقوليةقبلماأو،واللامعقوليةاللاواعيالعقلفمواضيع
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3(ولحع)4وفرويدنيتشهاللامعةنجومهاوكانت.)9(الغروبحقبةعلىسيطرت

.حس6ح)3فيبروماكسوسوريلوبرغسون

المدينةإلىالريفمنضخمةهجرات،الحقبةلهذهالمميزةالخصائصومن

ميدانفيتسارعهفيرهيبمرعببتقدممرفوق،السكانعددفيملحوظوتكاثر

لكن،مجتمعهماعنالانسلاخيحاولانوهماوالمفكرالفنانيطالعناوهنا.التكنولوجيا

قبل.منالناسيعرفهالمبطاقاتتتدفقمنهماكلإبداعية

فيم()1491الأولىالعالميةالحربسوىنرىلا،المستجمعذاككلومن

علىشيءأيتتركلمانتهتحينماالحربتلكإنحيث،الفرنسيةالثورةمستوى

ووجدت،مكانكلفيفثورةنهائيلاتقدممنرؤىوجدتوهكذا.حالهسابق

ولقد.الرؤىتلكغيرإليهاليرتدأخرىقيملديهليستأنهفجأةيرىالغربيالإنسان

ينحدرعالمهشاهدلكنه،القديمةالقيملاستعادةأيضأوسعى،جديدةقيمابتداعحاول

الفكراستجابةأنوالحق.والانحلالالحربمهاويسابقاتها،منأعمقمهاوإلى

استجابةنقللمإذاوذلك،بطوليةالأحيانبعضفيكانت!والسقوط"التدهورلتحدي

تسميتهيقررقدفإنه،وهتلرلينينبعصرالعصرهذايسميلنالمستقبلكانهـاذا.يائس

محأ("كوربوسيدعصرأيضأهوالعصرهذاأنذلكعلىزد.وسارترتوينبيبعصر

الأسلوبعنعئرواالذينمنوآخرين"وجويسولورنسوبيكاسيوشهول"353)ع!أ

.نشهدهالذيالمعاصر

تقويمه،عليناالعسيرومن،الدفاقالنهرهذامنتصففياليومأنناخلافولا

هما،تيارهاتجاهمعرفةومحاولةفيهفالسباحةلذلك،مياهناهيمياههلأننظرأولكنه

غبطة.ومباهجناإلحاحأحاجاتناأشد

الأوروبي،الإنسانمعنسيرأنسنحاولالكتابهذامنالثانيالجزءفيهـاننا

يومناإلىومنتهين،عشرالتاسعالقرنخلالمنومازينالفرنسيةالثورةمنمنطلقين

إلىأرستقراطيمجتمعمن،الرومانطيقيفالعصرالتنويرعصرمننبدأوهكذا.هذا

يشيعوقد.تكنولوجيةصناعيةحقبةإلىتجاريةزراعيةحقبةمن،ديمقراطيمجتمع

الاتساعشديدةمعرفةضحاياتغدووقد،نفوسنافيوالارتباكالحيرةهذامسارنا

التراثبهذاالتفكيرنعيدانينبغيذاتهالوقتفيولكن،بالنظرياتوموفورة،والعمق

به.ننتفعوأنالضخم
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م1815-م9178

ومنالفكرقؤتبةومن،الحسيةالشهواتكبحمنالفائدةهيإما

عتؤأالأعداءكأشدمنتظرأيترئصنالخيال؟العقلسيادةتأمين

.(وجبروتأ

.اونهايتهعالمبدايةشاهدتالقد

النلاثالثورات

"فوتبه"

أنياتوبرشا9

الثورةإنها،الأقلعلىثوراتثلاثعشرالثامنالقرنمنالثمانيناتشهدت

طبعتوقد.كنت(للفيلسوف)نسبةالكنتيةالثورةوأخيرأالرومانتيقيةفالثورةالفرنسية

وممئز.واضحبطابعالحديثالعالمعقودعدةخلال،الثوراتهذهزخوم

ولكن.الصناعيةالثورةإليهاتضافأن،العامالتاريخحيثمن،الجائزومن

لثورةملامحثلاثةاعتبارهاالىينزعون،لناالمعاصرينمنالمفكرينبعضهناك

يخلص،م6181عامفيع!ح)(الاح)6(جيفريفرنسي!المحافظنجدوهكذا.واحدة

الفرنسية.الثورةثمراتمنثمرة،الأدبيةالثورةاعتبارإلىأدبنا"فيإالثورةمبحثهفي

الرومانسيالمذهبفيالمتخضصينمنعلماءوثمة.وأخطاءآمالمنلهاكانبما

الألمانيالشاعرأنذلكإلىأضف.حكمهفيجيفريإليهذهبماإلىأيضأيذهبون

العقل)نقدالكتاببهذا9:كنت)2(عمانوئيلعنقال)حولأ!+((1)هاينيهيزيش
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فيالماديةبالثورةمذهلحدإلىشبيهةوهي،ألمانيافيفكريةثورةبدأتالمجرد(

جاءوقد.!المتأملللعقلبالنسبةالأهميةبالغة"ولكنها:قائلآهاينيوأضاففرنسا!

فيكنتثورةإن9:معناهماقالإذ،الكنتيةالثورةعلىهاينيحكمفأقزماركسكارل

منوهناك.!السياسةفيالفرنسيةالثورةعنالأصلطبقفكريةنسخةهيالفلسفة

كاناوالرومانتيقيةفكنت،خطأوهذا،الرومانتيقيوالمذهبكنتبينيربطأنيحاول

فيختي9!وتلامذتهكنتخلفلكن.ذاتهالواحدالشيءليساوهما،متجاورين

)3(
الفلسفية.الأرضياتالرومانتيقيينللشعراءوفرواقد)!ولأ)اح"3("وشللنغ

والأدبالسياسةميادينفي،الثلاثةالخطيرةالتطوراتهذهأنالواضحومن

تعودأنهاالواضحمنليسولكن.معأامتزجتوأحيانآتفاعلتقد،المحضةوالفلسفة

وبيركليلوكعنورثهافلسفيةقضايايعالجكانفكنت.متشابهةأصولإلى

)6(
انفجارقبلالرئيسيةمؤلفاتهوضعمنانتهىولقد،هيومعنوبخاصة،ولايبنتز

نظرياتهفيتأثيرأيلهيكنلمالهائلالحدثهذاأنلناويبدو.الفرنسيةالثورة

فيالعاجيبرجهمىمتوحدوهوعنيفآهزآهزتهقدالفرنسيةالثورةبأنعلمأ،الفلسفية

والثورةكنتفيأثرقدروسوجاكجانأننذكرأنينبغي)ولكنكونيفسبرغمدينة

كنتإلىفضلبأيمباشرةتدينلاالثورةبأنالقولإلىبناحاجةولا.معأ(الفرنسية

أضف.البلطيقبحرشواطىءعلىمقيمأيومذاككانالذي،الألمانيالفيلسوفهذا

إلام9178عامفيمعروفةتكنلم،المبهمةأوالعميقةالفلسفيةأفكارهأنذلكإلى

.الناسمنالقليلأقللدى

روسو،إلىبأصولهانعودأنأيضأنستطيعالتي)13(،بالرومانسيةيتعلقفيماأما

كتبهفيمانفسهاعنإعلانهاوجاء،م1781عامقرابةألمانيادخولهاعنأعلنتفلقد

أيةعلىولا،سياسيةثوريةأفكارأيةعلىيحتولمكتبناهمالكن.الشابوغوتيهشيللر

بالدينللاهتمامجهودهمعظممكزسأيومذاككانالشاب!)غوتيهؤ.تقنيةفلسفيةنظرية

.م4018عامفيإلا"تلوليم9الشهيرةمسرحيتهيكتبلمشيللروأنكما.الصوفي

.الثوريبالإيحاءغنيةنعرفكمامسرحيةوهذه

،وغدارةماكرةقضيةالتاريخفيح(4لما)ولها،،3)14(التسبيبمبدأأنريبلا

علىيؤكدونالذينالدغماتية)01(،بالوحدانيةفالقائلون.البسيطةبالقضيةابدأوليست

وأالحدثخلقفياجتماعيةطبقةبروزأو،التكنولوجيكالتبدل،واحدعاملأولوية

وفكرية،واجتماعيةماديةفالعوامل.العنايةوبالغدقيقنقدأماميصمدونلا،الأحداث

نظامقالبفيتتفاعلأنهاالواضحمنوليس.دائمتفاعلمنحالفيوتبقىتكون
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داخلهاتحويتاريخيةحقبةفكل.تاريخيةحقبةمنوحدةعنالحديثيخؤلناواحد

سليمةشبكةفيمعأمحبوكةبالضرورةتكونلاوهذه،والمواضيعالعملياتمنالعديد

.ثغراتدائمآفهناك،ثغرةأومنفذكلمن

قلقسنواتكانت،عشرالثامنالقرنمنالثمانيناتإنالقولالمرءويستطيع

وفرنسالأوروبابالنسبةالمغزىعميقحدثأفكانتالأميركيةالثورةوجاءت.وتبزم

قبلخانقةأزماتيعانيالملكيالنظاموكان.بالنجاحتكفلتأنهاسيماولا،خاصة

مجهوداتفشلبعدلهاالتصديعنوعاجزأ،الإفلاسإلىويتدهور،م9178عام

السادسلويسالجديدالملكبدأحيث،م1776عامالإصلاحية)،5!عول+(تورجو

الضرورية.الإصلاحاتإقرارإلىالعودةبشجاعةمحاولأعثمر

العظمى.بريطانيافيالقائمالسياسيالنظامالأميركيةالثورةأضعفتولقد

للمطالبيناستجابةكبرىوتغييراتتعديلاتلإجراءالبريطانيالنظامواضطر

آثارمنوالفكرالأدبميادينتسلمولم.تمثيلأأوسعوببرلمانأرحببديمقراطية

فعلردةبمثابةجاءت،والاندفاعالعاصفةحركةفيالممثلةالألمانيةفالدراما.العاصفة

عددفيوالدينالتصوفنحوالانعطافتمثلبينما،التنويرعصركلاسيكيةضدعنيفة

نذكرأنوينبغي.)ولأ،ع،7-إولأ!3()3(مارتانسانالشعبيكالفيلسوفالشخصياتمن

وكذلكالأميركيوالدستورموزاتمنحناالذيالماجدالعقدكانتالثمانيناتأنأيضأ

بدأقدكانالموتولكن.التنويرعصرذروةأيضأوكانت،كنتعماتوئيلالفيلسوف

العامفيماتوروسو،م1778عامفيتوفيففولتير."الفيلسوف!حقبةقادةيتخطف

،م1784عامفيوديلامبر،م1784عامفيوديدرو،م1776عامفيوهيوم.ذاته

بافونأما،م1786عامفيالكبيروفريدريك،م0178عامفيوكونديلاك)17(

حقبةوفاةبمثابةاللامعينهؤلاءوفاةوجاءت.الثمانيناتتجاوزافلقدوفرنكلين

انفجرتالتيالفرنسيةالثورةقبلحتىهبوبهاوجاء،تهببدأتالتغييرفرياح.وعصر

صواريه.ولتعانقالتغييرذاكوجودلتؤكد

النفعيكالمذهب،لامعةفكريةمدارسفيمشهودأبقيالتنويرعصرأثرأنومع

آثارمنالكثيرجانبألتطرحانتهتالفرنسيةالثورةلكن،السياسيوالاقتصادالبريطاني

قادبأنهالتنويرعصر،الشهيرالمحافظبيانهفيبيركالمونداتهمفلقد.العصرهذا

بسببوأيضأ،للإنسان)15(والتجريديةالتبسيطيةمفاهيمهخلالمنالكارثةإلىفرنسا

عصربانه،التنويرعصريتهممنوهناك.كاملاجتماعينظاملإيجادالطوباويمسعاه

التنويرعصرإنيقولمنوهناك.سابقهإلىالتنويرعصروخههاتهمةوهذهميتافيزيقي

18م/الحديثالأوروبيالفكرناريخ
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كالدينحياتنافيهامةأشياءرفضقدوأنه،العقلاسمعليهاأطلقأوهامأابتدع

الإنسانحقوقبشعاراتعنهاواستعاض،المحسوسةالإنسانيةوالعلاقاتوالتقاليد

وكان.بعضأبعضهمقتلعلىالملحدينتحريضسوىواقعيأثرمنلهايكنلمالتي

نأأوروباعلىالمتوخبمنبأنهيؤمنون،الثوريةفرنساأعداء،الأوروبيونالمحافظون

سخريةبهتسئبتوالذي،ورعبآإرهابأانفجرالذيالوبيلالداءهذامننفسهاتطفر

وردودرومانتيقيةنزعاتأنوالحق.الجامحةروسووأحلامالمريضةفولتير)كلبية(

النقدهجماتوشئت،العديدينوأتباعهبيركخلالتفاعلتقدمحافظةأفعال

اللامعينالمثقفينمعظمفيالأثرأعمقلهاكانوقد.الفرنسيةالثورةعلىوالتجريح

النابلونيةالحروبطوالواستمرت،م8917عامفيذروتهاوبلغت،الأوروبيينمن

فرنسا.إلىالملكيةعودةحتىوبقيت

الفرنسيةالفورة

الثورةعننتحدثألاينبغيإنه،المعاصرونالفرنسيةالثورةمؤرخولنايقول

ثورة!الواقع"فيهييقولونكماالفرنسيةفالثورة.بفرنسامحصورةكثورةالفرنسية

المستعمراتفيبدأتماأولبدأتأنهاحيث.أطلسيةثورةبالأحرىأوغربية

والأراضيسويسراإلىامتدتثمومن،م1763عامأعقابفيأميركافيالإنكليزية

منوثبتثمومن.م9178وم1787عاميبينفرنسابلغتحيثوإيرلنداالوطنية

هنايقفوقد.أوروبامنأخرىأجزاءوعلى،وإيطالياوسويسراألمانياعلىفرنسا

هولنداعرفتهاالتيالدمدماتتلكبيننقارنأنالحماقةمنإنهويقولمعترضأأحدهم

قائلآذاكوششطرد.وآفاقهاومغزاهاأهميتهاحيثمنالفرنسيةالثورةوبينإيرلنداأو

الشعبثورةبسببفقطنشبتإنما،الفرنسيةالثورةأعقابفيجاءتالتيالثوراتإن

نطاقعلىنفوذهامارستقدبدايتهامنذالفرنسيةالثورةأنخلافلالكن.الفرنسي

فيلفرنساكانااللذينوالنفوذالمكانةإلىيعودالعالمينفوذهاكانإذاأما.عالمي

وأفكاربنظرياتجاءتالتيالفرنسيةالثورةإلىأيضآيعودريبلاف!نه،قاطبةاوروبا

لتقبلها.الاستعدادأتمعلىبأكملهالغربيالعالمكان

يبدوبعضهاإن؟الفرنسيةالثورةبهانادتالتيالكبرىالنظرياتتلكهيفما

كانتبل،يومذاكبالمبتذلةتكنلمولكنها،مبتذلةفهيولذلك،البيانعنغنيأاليوم

إنها:والمعانيالمغازيبأعمقالرائعةم9178عامأحداثحقنتهاوقد،رنانةمدؤية

أيضآوجاءت.الحقوقفيوالمساواة،مصيرهتقريرفيالشعبحق،الشعبسيادة

أصبححيث،فرنساداخلالعرقيةالعصبياتعلىوقضت.وعقيدةنظريةبالقومية
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تبديلأالسياسيالمجتمعمفهومبذلتوهكذا.واحدةفرنسيةأمةأبناءفرنسيينالجميع

الفرنسيين،ملكيصبحأنعليهبل،فرنساملكيبقىأنبإمكانهيعدلمفالملك.كاملأ

قامواالنبلاءأنذلكعلىزد.للشعببهاويدينالشعبمنسلطتهيستمدلأنه

الخاصة.امتيازاتهمعنتخفيهمعنعربيدةطقوسسادتهحفلفي،وأعلنوابأنفسهم

وأمامالتوظفحقفيومتساوينالحقوقفيمتساوينأصبحواالمواطنينفجميع

كلمةعليهتشتملالثوريالتصوفمعنىمنالكثيرأنوالحق.الضرائبيةالقوانين

،والواجباتالحقوقفيمتساوينمواطنينمنتتألفأمةؤلدتوهكذا.""مواطن

إذاالحكومةتبديلفيالحقلهاأمةويحضن،الطبقيةالهرميةينتظمهلامجتمعوذات

هذا،المواطنالإنسانحقوقإعلانإلىاستنادآالرأيبحريةوتتمتععنها،ترضقلم

الفرنسية.الثورةبيانإنه،روعتهفيالعظيمالإعلان

الفرنسية،الثورةأيدلوجيةيشوبان)16(وطوباويةغموضثمةهناككانولكن

بمثابة،وواضحأفعلآكانتفالثورة.عدوهاقبلالثورةصديقيؤكدهبديهيأمروهذا

السعيدالألفيالعصرمثلالعلياالمثلأنواعجميعخلالهااستيقظت،رؤيويةزمنيةفترة

أحدالشاملالعالميالسلاموكان.عام(ألفطوالالأرضوحكمهالمسيح)عودة

منالفرنسيةالثورةجزتهفيمانتأملحينما،المفارقاتسخريةمنوهذا.المثلتلك

إشهارفيالدولةحقحتىفهاجمواالخطباءمنعددقاموقد.أوروباعلىحروب

تجريدعلىالشرعيةيضفيقرارأم0917عامالوطنيةالجمعيةواتخذت،الحرب

هذااتخاذعلىسنتانتمضيكادتماولكن.الحربإعلانفيحقهامنالحكومة

ولم،أوروبافيالملكيةالدولجميعضدالحروبتخوضفرنساكانتحتى،القرار

يومذاككانإذ،روبسبيرمكسيمليانالمتزمتالأيدلوجيذاكسوىالحربضديقف

سيادةيتوقعونكانواالثورةانفجارحينفالجميع.للسلامالمتحفسالداعيةيزاللا

منكانالمصير"تقريرحقةأوأالشعبية"السيادةولكن،البشريالجنسبينالإخاء

كما.المبدأهذايناهضكانالأوروبيالسياسيالنظاملأن،الحربيستتبعأنالمحتم

عددفيالعمليالتطبيقحيثمن،المبدألهذاالحقيقيالمعنىتقريربالإمكانيكنلم

الأوروبية.الأقطارمنكبير

،الثورةمنالأولىللمرحلةالسلبيالطابعتغييربضرورةالناسجربهوعندما

غداوهنا.عشرالثامنالقرننظرياتمنبالقليلليسعددفيالوسائليتلمسونعادوا

تنزعالسياسيةالتنويرعصرنظريةولكن.والاستشهادللاقتباسالرئيسيالمرجعروسو

علىكانفمونتسكيو)18(.متماسكةنظريةتكنلمأنهاكما،والطوباويةالغموضإلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكر.تار-276

نفسه،معمختلفآيكنلمإذاوروسو،روسومعمختلفوفولتير،فولتيرمعخلاف

ثلاثةهويةتحديدالعسيرمنوليس،أتباعهبعضمعخلافعلىالأقلعلىكانفإنه

تولىالئورةمنالأولىفالمرحلة.الفرنسيةالثورةفيتجفتأكثرلربماأوتيارات

وكان،جذريةتغييراتإجراءفييرغبونيكونوالموهؤلاء،المعتدلونقيادتها

ملكينظامإقامةيريدونكانواإذ،محدودأهدفهموكان،الفكريمنارهممونتسكيو

الجيروندالرئي!ةبفروعهمالثوريونجاءثمومن.الإنكليزيالطرازعلىدستوري

بابيف.وأتباعول!3(3)ح،5))ولشأكولوتسانقوىثمومن-الجبليينأو-واليعاقبة

تلميذكوندورسيهأنسيماولا،الفكريمرجعهمفولتيريعتبرونالجيروندوكان

-رولانومداموكوندورسيه)،033+!(بريسوحزبوكان.الفكريقطبهمكانفولتير

وللأرستقراطيةللإكليروسمناهضأحزبأ-الثوريةالحماسةإلىيفتقرلاحزبوهذا

السيدةبأنعلمآ.وفولتيرولوكمونتسكيوإلىالمرتكزةالعقائديةالليبراليةإلىوينزع

متكافئةشخصيةكانمتنعلمكمافهي،بروسوالإعجابشديدةأيضأكانترولان

تصنيفهملناجازإذاوذلكالعليا،البرجوازيةالطبقةيمثلونهؤلاءوكان.الضذين

تمارسهاواسعةسلطةإلىيرتاحونولا،الطبيعيةالفردبحقوقيؤمنونوكانوا.طبقيأ

يكنولم"والتوازن"الكبحمبدأتعتمددستوريةبحكومةينادونوكانوا.الدولة

موقفهمفيالبرجوازيةنظرتهمعلىهؤلاءخرجوقد.الديمقراطيةمنالمزيديستهويهم

ضدالموخهم1917عامقانونمنموقفهمفيوكذلك،للإكليروسالمعاديالربوبي

خلفوافلقد،الدستوريالبريطانيبالنظامالمعجبينمنوبوصفهم.العمالرابطات

الفرنسيةالليبراليةأنمنالرغموعلى.بهيستهانلاتراثأالفرنسيالليبراليللمذهب

نفوذ.أوتأثيرمادونتكنلملكن،الإنكليزيةمثيلتهامنأضعفكانت

وفضي،المقصلةإلىوسيقوا،السلطةعلىالصراعفياليسارأمامفزمواوأخيرأ

الديمقراطية.نحوالأحداثضغطتحتاتجهواأنهم،النظريلفتومما.تمامأعليهم

اعتمادإلىعادمنهمالبعضولكن،العامالاقتراعلحقمعادينكانواالمرحلةبدايةففي

مفعوله،يسيرلموالذيم3917عامكوندورسيهوضعهالذيفالدستور.الحقهذا

أخرىنظرياتوعلى،واحدةتشريعيةجمعيةقياموعلىالعامالاقتراعحقعلىنصق

للسلطتينأيضآأباحالدستورهذاولكن.فرنكلينبنيامينالأميركيصديقهماستحسنها

ضغطتحتالجيروند،كانإذاأما.التشريعيةالجمعيةحريةتقييدوالقضائيةالتنفيذية

ينبغيفعندئدما،ديمقراطيةمننوعمنالملموسالاقتراباقتربواقد،الثورةأحداث

اليعاقبة.وديمقراطيةديمقراطيتهمبينالتمييز
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"العقدكتابإلىيرتكزمفهوم،للديمقراطيةعاديغيربمفهوماليعاقبةطلعلقد

الجماهير،شغبإلىبالإضافةوذلك،العامةايإرادةفعهومهـالى،لروسو"الاجتماعي

سلطانهم،تدعيمفيمرارأإليهميستندوناليعاقبةكانالذينالغوغاءعنفبالأحرىأو

يوستوسانروبسبيروافقولقد.ككلالشعبتمجيدإلىباليعاقبةدفعالذيالأمر

هذهولكن.الشعببتمثيلبنفسيهماهمايقوماأنوعلى،العقلدكتاتوريةنظامعلى

وأالفردلحقوقالاحتراممننسبيآالقليلإلاتوليتكنلم،الفكرمنالنزعة

فإنوهكذا.والفسادالأنانيةمنبالغةتعتبرهاكانتإنهاإذ،البرلمانيةالمؤسسات

ولم،السلطاتبينالفصلعلىينصلم،م3917عامفيالصادراليعقوبيالدستور

وأ،العامالاستفتاءأقربل،الفرديةالحرياتيضمنولم،الدولةسلطةمنيحد

مناطةكانتالسلطةلكن،الثعبيةالإرادةإلىالمستندةالديمقراطيةالدكتاتوريةبالأحرى

إدراكالأنكلوسكسونيةالعقليةعلىالعسيرمنأنهوالحق.الناسمنقليلبعدد

ذاكعصركانالأمرهذالكنالغوغاءلروحالصريحةبعبادتهااليعقوبيةالديمقراطية

الفرنسية،الثورةمنالإرهابمرحلةعكستولقد.فرنسافيومألوفآقويأتقليدأ

بوصفهالعاديبالإنسانوبشعوره،الأعمقبمفهومهاليعقوبيالديمقراطيالمذهب

بناءروبسبيرأراد)ولقد،السلطةمركزفيمباشرةالثمعبوضعفيوبرغبته،شعبأ

نؤابه(،مراقبةمنالجمهوريتمكنكي،شخصألفعرلاثنييتسع()ستاديوممدزج

القانونية،ل!جراءاتاحترامهوبعدم،المساواةنحوالانفعاليةبعاطفتهأيضآوتميز

لا،الإرهابمرحلة،الطبيعيةغيرالمرحلةتلكبأنعلمآ،الفرديةللحقوقوكذلك

اهتمامأبعد،فيمااليعاقبةخلفأظهر)ولقد.وحدهاالأيدلوجيةإلىأسبابهارديمكن

خاضهالذيالماجدالكفاحذاك،ذلكعلىمثلوأحسن.الفرديةبالعدالةشديدأ

دريغوس(.النقيبعندفاعأكليمنصوجورج

عهدفيالدمويةالأيامطوالاالقائدةوالشخصيةالعظيمالأيدلوجيروبسبيركان

يؤمنكانأنه،بروسوالشديدلثمغفهبالنسبةالنظر،يلفتومما.!الفضيلة"جمهورية

أنهشكولا.أرستقراطيةنزعةهوإنماالإلحادأنصزحوقد،الأعظمالكائنبعبادة

ولقد.للشعبتجريديتجسيدمننوعأكانالحقيقيإلههلكن،الإيمانصادقكان

ولا،بالناسعلاقاتهفيبالسعادةأبدآليشعريكنلمولكنه،مؤثرآجذريأخطيبأكان

مشاهدتهحينيرتجفكانالذي،هناروبسبيرأنالغريبومن.البشرلقاءإلىيرتاح

والحق.المقصلةإلىالآلافبسوق،الإنسانيةباسميأمرأنأيضآبإمكانهكان،للدم

وبافتقارها،التجريديبالتنظيرالفرنسيةالثورةاتهمحينما،بيركأدموندعناهماكلأن
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فيوالمتقشفحكمهفيالصارمروبسبيرفييتج!دإنما،العمليةالحكمملكةالى

كانلأنه،دمويدكتاتورإلىانتهىوالذي،العمليةالسياسةلدسائسوالمبغض،حياته

وسط.حلبأيأبدآيقبلولاكمبدأالتفاهميرفض

لماليعقوبيالمذهبف!نوكذلك.تطرفآالثورةشخصياتأشدروبسبيريكنلم

معانسجامآالفرد،علىالجماعةبسيادةيقولكانأنهمع،الاشتراكيبالمذهبيكن

لأنفسهمالحقوروسووروبسبيردانتونزعمولقد.لروسواالاجتماعي"العقدروح

كانواالذيالاجتماعيالنظامولكن،الضرورةلمقتضياتوفقآالملكيةتنظيمفي

معاتفاقآصغيرةملكيةمواطنكلتمليكإلىينزعكان،الأنظمةأفضلبأنهيعتقدون

وأ،الصغيرةالبرجوازيةنظام،وبحقنسميهأنلنايمكنالنظامهذاومثل.روسوقول

علمأ،الثورةخلالظهرتالاشتراكيةأنخلافولا.الطوباويالحرفيينالعمالنظام

وبوناروتي،6!!(،حول)1(بابوفحاولفلقد.مسارهافيبعيدأتبلغلمبأنها

لكن،والعصيانبالتمردم5917عامفييقوماأنالثوريانالاشتراكيانع!ولهول!()أ،،5

(.المتساوينمؤامرةباسممحاولتهماغرفت)وقدذريعفشلإلىانتهتهذهمحاولتهما

جبارةسياسيةلحركةالبدايةأو،المنطلقكانافإنهمافشلهما،منبالرغمولكنهما

يجمجمانوكانا.القوةبالغكانإيمانهمالكنفخأ،الاشتراكيفكرهماوكان.مستقبلآ

والعملوالمساواةالفقرفضائلويمخدان،والترفوللتجارةالخاصةللملكيةبكراهيتهم

الطبقيشعورهماوطدالذيالأمر،روسوجاكجانأيضآاستوحياقد.الشريف

قبلسارأن،مغموركاتبوهذا،ول(53احالاا(")15"مورلليلىسبقولقد.الطبيعى

")1(امابليكتبوكذلك.أوضحاشتراكياتجاهفيروسوبنظرياتالفرنسيةالثورة

منكبيرعددلهماوكان،اشتراكيةمواضيعفيول()"ح!160""هولباخوالاا!ءول(

كاناأنهمافيأهميتهماوتتمثل،فقيرينرجلينوهولباخمابليوكان.والقراءالمحئذين

المجتمع.فيالدنياالطبقةأعماقمنينطلقانصوتينأول

الطبقي،النظامعنويكتبونيتحدثوناالمتساويناوحركةاليساريالجناحوكان

المواضيعتلكلمثلبعدتعرضقديومذاكيكنلمالسياسيالفكربأنعلمأ

الأفكارتلكلمثلكافيأكانهزأبأعماقهالمجتمعهزتالفرنسيةفالثورة.الاشتراكية

ينسوها.لمالناسبأنعلمآجذوتها،خمدتماسرعانلكن،السطحعلىتطفوكي

فيفرنساعرفتهالذيالاشتراكيبالمذهبالرابطليصبح،بوناروتيعاشلقد

الباريسيين،الثوريينالراديكاليينأنذلكعلىزد.عشرالتاسعالقرنمنالأربعينات

انتشرتوقد.بلانكليكعصابةالمهيجينمنالعصاباتتلكفيأحياءاستمروا
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المناديةالأصواتتعالتحيث،أوروبافيسريعأانتشارأالغوغاءأوالفقراءاشتراكية

منقريبةحينذاكالاشتراكيةالنظريةوكانت.نظريأتمثيلأالفقيرةالطبقةتمثيلبحق

ول"()033رسووالمدعو،بابيفأتباعمنالإيطالييناحدرذدوقد.البدائيةالمسيحية

عنالتخليإلى،الوسطىالقرونفيالأغنياءدعاالذيرولا)1(سافوناصوتأصداء

مجوهراتهم.

الثقةوأضعفتالفرنسيةالثورةسمعةفشؤهت،المتطرفةالتياراتتلكجاءت

جاءتماسرعان،والتهليلبالبهجةقاطبةأوروبااستقبلتهاالتيالثورةفهذه.بها

فياندفاعهابسببعليها،المعقودةالآماللتخئبعشرالثامنالقرنمنالتسعينات

يذفبادىء.هـارهاباضطهادمنأشاعتهلمانتيجةسيماولا،ودوليةأهليةحروب

العشراتذلكفيبمنوطهرها،حماستهاوتوهجبتألقهاالمثقفينجميعسحرتبدء،

هذانعيشأنلنعمة"إنها.أعدائهاألدمنبعدفيماأصبحواالذينالفكررجالمن

)3(وردزورثالإنكليزيالشاعرفقطيقلهالمجملةهذه"،نشهدهالذيالفجر

وكوليريدجوغوتيهونوفاليسوفيختيوكنتشاتوبريانأيضأقالهابل،عهس)ط،!ه*43

كوالد،إنكلترافيوالغيارىالمعجبونلروسووكان.غيرهمكثيرونوآخرون،وسازي

كانوكذلك.روسوبصديقفقطالناسيدعوهأنفييرغبكانالذي،ملتوستوماس

السجن،فيم9917عامبهألقواولقدلروسوتلميذآ5ءط!ساح)4ويكفيلدجلبرت

إنسانكلكانالعصرذاكوفي.عليهاوالانتصاربريطانيابغزوفرنساتقومأنتمنىلأنه

وسقوطهاأالرومانيةالامبراطورية"تدهورجيبونالشهيرالبريطانيالمؤرخكتابيقرأ

الروحوكانت.سنةعشرينطوال!فيهعملأنبعد،م1787عامتأليفهمنانتهىحيث

تدهور."إنيقولجيبونأنبداإذ.الكتابهذاصفحاتمنتشعالجمهورية

إليهاسذدتالمسيحيةهـان،عليهانضبامبراطورأولمعبدأقدالرومانيةالامبراطورية

".القاضيةالضربة

وتنتهي،والمظالموالسلبالعنفنحووتنعطفطريقهاتضلبدأتالثورةلكن

المقدماتفيالنظرإعادةإلىبالمفكريندفعتوتد.أبنائهاوالتهامالإرهاببحكم

علىساعدالذيالأمر،المقدماتهذهرفضإلىثمومن،العقللعصرالمنطقية

الرومانسي.المذهبنحوالانعطاف

الثامنللقرنالعقلانيبالمذهبالتمسكشديديكانواالفرنسيينالثوريينأنبدا

العقلانيروسوعبدوابل،الرومانسيروسويعبدوالم،الحال!واقعفيوهم.عشر

فيفولتيرتلميذكوندورسيهينتحرأنوقبل.االاجتماعي"العقدروسو،الطوباوي
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الفضيلةجمهوريةوقامت.العقلبقيادةاللامتناهيالبشريةتقدمفيترنيمتهنطم،سجنه

متفلسفأ75(الأ!ولا)11(فولنيوأطل،باريسشوارعفيالعقلآلهةفعرضت،والإرهاب

ويزداد،الطبيعيالدينمنيكفيمايعوزهاحالمأتسقطالامبراطوريات"إن:وقال

إلىالمذهلالشهابيبصعودهروبسبيرأنذلكإلىأضف."كبيرةزيادةإكليروسهاعدد

،المعهودةبأساليبهاالتفتيشلمحاكمالأعلىالرئيسأصبححيث،السلطةقمة

.وأفكارهروسوبنظرياتمرفوقآدائمأكان،المقصلةشفرةإلىالمريعوبتدهوره

هذاأنإذ،عشرالثامنالقرنفكرعنقرفآبأنظارهالبعضيشيحأنغروفلاولذلك

.الثورةفشلعنمسؤولأالقرنهذافكريعتبرالبعض

الفورةنقاد

كلفوقحيثياتها،حيثمن،كانتللثورةبيركإدموندإدانةأنخلافلا

ببلاغته)!ولأ!!()1(باينطومتصذىوقد.عليهاالاخرونأصدرهاالتيالأحكام

تسيطرلمالمحافظةالفعلفرذة.ودحضهالتنفيذهاغيرهآخرونتصذىكما،المعهودة

الثورةعلىبيركحكمصحةتبقىوقد،ذلكإلىقدكانتوإنالقضاء،ساحةعلى

فيعادلأكانبيركأنعلىعامأإتفاقأثمةولكن،المؤرخينبينللمناقشةموضوعآ

السياسةفيكانعشر،الثامنالقرنفيالفلسفيالفكرإنقولهحيثمن،حكمه

معأوالتنظيرالغموضيشكلحيث،كالسياسةميدانفيسيماولاجدآ،ونظريآغامضأ

هلفتيوسنظرياتعلىالمعاصرينالمؤرخينأحدعفقولقد.للغايةشديدآخطرآ

يقومأنالورعةالتمنياتعداماشيء،أبدآيقدمالم"إنهما:قائلآالسياسيةوهلباخ

مثلهيكليةإلىالإشارةأوتحديدكليآتجاهلاوقد،منارطاغيةقمتهعلىيترئعنظام

".ومؤسساتهالنظامذاك

الثورةبأنيعتقدونأصحابهاتجعلأوهامبعضيصادفقدالمرءأنشكولا

جريمةمنالشرورجميعاستئصالوعلى،الفاضلةالحكومةإيجادعلىقلمبجزةقادرة

أشديكونأنلهيمكنفكرآثمةبأنأعتقدولا.وفقروسجونوحسدوخداعوبغضاء

أثرهلهكانالوهمهذاأننتبئنأننستطيعولكننا.الواهمينأولئكفكرمنسذاجة

.م1848عامثورةفيومفعوله

الثورةعنالصادروالمواطنالإنسانحقوقإعلان،الشهيرالإعلانأنريبولا

العدالةصيغةاختزالبمحاولتهالإعلانفهذا.الوهمهذايستقطبأيضأكان،الفرنسية

جعلحد،إلىالشديدينوالفوضىالارتباكأثارقد،قليلةمسفماتإلىالسياسية
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الإعلانهذافيجاءتكما،السياسيةفالعدالة.وموضوعأشكلأيتجاهلونهعندهالناس

الناس"ؤلد:الإعلانيقولهمابعضفلتقرأ،شيءأيتعنيلاوقدشيءكلتعنيقد

للفردتضمنأنهوالدولةهدف"إن..."الحقوقفيومتساوينأحرارآويبقونأحرارأ

الدولةتستطيعوكيف،بالضبطالحقوقتلكهيماولكن..."بحقوقهالتمتع

فيالمطلقالحقعلىأيضأتشتملالحقوقتلكإن،قولثمةوكانعليها؟المحافظة

انتهاكهيجوزلاوالذيالمقدسالفردحقعلىوكذلك.والآراءالأفكارتبادلحرية

في"!-:استثناءاتثمةكانالحالتينكلتافيولكن.الخاصةالملكيةفيحقه،أبدآ

بالمجتمع"الضارةالأعمال!فقطيحزمالقانون"إنأو"العامةالضرورةمقتضياتحالة

الواضحةالضرورةتستوجبهاالتيتلكعداما،أخرىعقوباتأيةفرضينبغي"لاأو

فهل.والمواطنالإنسانحقوقإعلانفيجاءماعلىالأمثةبعضهذه."والمطلقة

الاتفاقلهمايمكنفقطشخصانثمةهلولكن،المبدأعلىيختلفانقدإثنانهناك

؟العقوباتوهذهالأعمالتلكتحديدوهوألا،الهامالموضوععلى

تلكأنعلى(وبنتهام)هوب!"الطبيعيةالإنسان"حقوقمدرسةنقادأجمعلقد

وشعارات،كلامحشوأومواربةكونهاعنتزيدلا،الإعلانفيالمذكورةالحقوق

عاطفية.قيمةذاتكانتأنها،فيهشكلامماولكن.معأوالمعنىالجوهرفاقدة

وهاجم.المجرمعائلةبأفرادالعاريلحقالذيالقانونهاجم،شبابهفيفروبسبير

جرفتوقد.المدنيةبالحقوقالتمتعالشرعيينغيرالأبناءعلىيحزمآخرفانونأكذلك

المجتمع.طريقمناللاعقلانيةالبربريةمخففاتمنالنماذجهذهالإصلاحموجة

مقدايىعلىتشتملكانت،الثوريةالحقبةخلالتحققتالنيالإصلاحاتأنوالحق

نأولوتجريديأكانعنهاالتصريحأنمنالرغمعلى،والواقعيةالحقيقةمنكافي

بمسعاهم،الثوريونفالأيدلوجيون.أبدأتحققتلماتجربديأيكنلمعنهاالتعبير

والتئديدالإعلانفيأفرطواقد،الكمالمستوىإلىالبشريالجنسبأوضاعللارتفاع

قد،الفشلإلىالمحتومطريقهافي،وهيالثورةولكنفأفسدوها،قضيتهمعلى

البثمريللجنسبالنسبةالمفيدةالتغييراتمنالأنواعجميعرؤيويةكحركةحققت

الريف،فيالإقطاعيالنظامفيالمائلةوآئارهااللامساواةعلىفقضت.ومصيره

الفرصفيالمساواةوأوجدت،الضرائبلقوانينالخضوعفيالمساواةوفرضت

وهذا،الئورةتعنيهكانتماهذا.الظالمةالتعسفيةالقوانينجميعوألغت،الاقتصادية

بذكراها.البهيجالاحتفالإلىعامكلبفرنساويدفعدفعالذيالسببهو

ذاكبأنوأعتقد.إنجلتراإلىبالنسبةآخرشيئأتعنيكانتالفرنسيةالثورةولكن
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ويعرضوبخنجرالعصيمنبحزمةمسلحآقاتلآيمثلالذيالكاريكاتوريالرسم

المطمئنةفبريطانيا.الإنكليزلدىمعنىمنللثورةكانمايمثلقدبريطانيا،علىالحرية

،النظرياتولاالشعاراتلا،والخبرةالتاريخيالإنجازوطدهاالتي،حرياتهاإلى

ماسرعانوهكذا،فرنسافيالإرهابوفظائعالداميةالمشاهدإلىبرعبتنظركانت

غمرت،المنطلقهذاومن.الثوريةالامبرياليةمعحربحالةفينفسهاوجدت

هذافيكتابأشهروكان،الفرنسيةللثورةالمضادةوالكراريسالكتبالأسواق

.بيركإدموندوضعهالذيالكتابهوالموضوع

السياسةتاريخفيالمباحثأشهريعتبرالذيكتابهبيركأصدرم917"صعامفي

كانفرنسا"فيالثورةفي"تأملاتكتابهأنولربما.والجدلللنقاشإثارةوأشدها

عقائدهمتضطرهمالذينأولئكحتىولكن.العنيفةللخلافاتموضوعآوسيبقى

شبأنبيركافترض.بفخامتهويقرونالكتابهذابامتيازيعترفون،بيركلمناهضة

بأكمله،السياسيالنظامتدميرقادتهامحاولةإلىيعود،الخطأإلىالثورةانحراف

القرنفلاسفةعلىباللائمةأنحىولقد.وضحاهاعشيةبينمحلهجديدنظامهـاحلال

الواقعية،إلىتفتقرمناهجهاكانتالتيالعقلانيةفلسفتهمسيماولا،عشرالثامن

العمليةوتصبح،مهلكأخطرأأمورهمنأمرأيفيالغموضيعتبرميدانفيوبخاصة

بعد،وفيما،يومذاكتصذىوقد.إليهوالضروريالوحيدالمدخلهي،النظريةلا

ومنطقها،بلاغتهافيبأسانيدقضاياهأسندبيركلكن.والتفنيدبالانتقادلهالكثيرون

نأجدالولا.الأخطاء(تلكتجنببالإمكانكانكيفنرىأدنالعسيرمنبأنه)علمآ

فوضىأثارقد،م9178عامحتىفرنسافيقائمأكانالذيللنظامالكاملالتدمير

حليعنيالذيالأمر،الإقطاعحقبةأنهتفالثورة.التحولمرحلةخلالهائلة

أما.والإكليروسالقضائيوالنظامالمحليةوالحكوماتالجيشكمؤسسات،مؤسسات

تشتملبالفعلكانتفإنها،عشرالثامنالقردنلفلاسفةالسياسيةبالأيدلوجيةيتعلقفيما

علىمساعدأعاملأكانتوبذلك،التفاصيلتراعولم،عامةقواعدعلىمعظمهافي

البناء.علىمنهاأكثرالهدم

فيالأحداثفإن،مصيبأأومخطئآالفرنسيةللثورةبيركتحليلكالنوسواء

المذهلوعرضهشموخأ،المتساميةفبلاغته.السياسيةفلسفتهصياغةإلىحفزتهفرنسا

أثرأبيرككتابمنجعلهذاكل،السياسةفيالجذابوبحثه،وموضوعأأسلوبآ

فييعتبركتابهأدنوالحق.الانكليزيالأدبفيذلكقبلبل،فقطالتاريخفيلامقلدآ

الرئيسيةالفكرةوكانت.معأوالفكريةالأدبيةالرومانتيقيالعصرمنجزاتمنالطليعة
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وأنهالتعقيد،وبالغالأطرافمتراميتاريخينتاجهوالمجتمعإنتقولبيرككتابفي

الحكمةلجماعمستودعفالإنسان.الآلةمعتعاملهمعهالإنسانيتعاملأنأبدأيجوزلا

فيفيجب،إصلاحهمنبدلاكانإذاوأنه،باحترامهالمرءيلزمالذيالأمرالبشرية

التاريخإن:منهاأخرىنظرياتبيركوأورد.التقاليداستمراريةمراعاةالأحوالمطلق

وأفهملأيقابلغيرالبشربينرابطأثمةوأن،السياسيةالجماعةي!ثمكلالذيهو

العضويللنظاموأنالوجود،حيزإلىالحرةبالحكومةيخرجالذيهو،تحليل

نأ،السليمالمجتمعفيالعاديالفردعلىويتوجب(،الارستقراطية"طبقتهالاجتماعي

فائدةلاالتجريديةوالمبادىءالعامةالقواعددهان.والاحترامالتقديرفروضلهايقدم

للسياسة.بالنسبةمنها

بيركيحاول،الفرنسيةالثورةأعلنتهاالتيالتجريديةللحقوقاحتقارهمنومنطلقأ

،الإنسانبحقوقيؤمنكانبيركأنفيهشكلاومما.الحقيقيةالإنسانحقوقإيضاح

فيعضوأيصبححينماعندهيقفأنالإنسانعلىيجبالذيالحدعلىشددلكنه

توفرهاالتيالمنافععلىيحصلكيحرياتهبعضعنيتخلىأنوهو،متمدنمجتمع

لفضيلةالفاقدينالمتبرمينالمجددينأولئكفيكثيرآيشككانولقد.الحكومة

مخططاتتقديمإلىيسارعونبل،سلفهمعندالحكمةعنيبحثونلاوالذينالصبر،

صدورهمفيجالممنالأوائلهمكانواأنهملوكما،المجتمعبناءلإعادةفجةهواة

أولئكعهدةفيأبدأيكونالاينبغيالحكومةفعلم.الشأنهذافيخاطرأوفكرة

هؤلاءإن9ووسياسيأأ،أخلاقيأفسادهامعنظرياتهمصحةميتافيزيقياتتناسب"الذين

أ.اللهولاالإنسانيعرفونلاالمغثموشةللميتافيزيقاالمهربين

أسسأفضلهيالمسيحيةبأنيؤمنوكان،ورعأتقيأإنسانآبيركإدموندكان

ألاآمرينإلىشيءكلقبليحتاجالإنسانأنيرىبيركوكان.وأقواهاالمجتمع

المسيحيةأنولو،متدينحيوانهو،بيركيراهكما،فالإنسان.والدينالتاريخ:وهما

المسيحيةدونهذادينهيكونوقد.دينمننوعنحوحتمألانعطفموجودةتكنلم

مرتبةيتجاوزلنوهو،اجتماعيحيوانأيضآالإنسانأن9يرىوكان.وزنآأوشأنأ

فيالفضلإليهايعودالتي،القديمةوتقاليدهعاداتهعنسلخناهإذاالمتوحشالحيوان

الواجبانهماالاجتماعيالنظامواحتراماللهاحترامفإنولذلك.عليهوالمحافظةحفظه

.أوهدفهاللهغرضرؤيةهوالتاريخلأن،معأمترابطانوهما،العظيمان

فلاسفة9بكونهمعشرالثامنالقرنلفلاسفةبيركاتهامأنفيهريبلاومما

كانفلقد.والارتباكالحيرةعلىأيضآيبعثوقدالمفارقةمنالكثيرفيهأمرميتافيزيقيين
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نرىوهكذا.الميتافيزيقابسقوطيناديدائمأورفعوهالفلاسفةهؤلاءتبناهالذيالشعار

السالف،قولهفيمصيبآكانبيركأنلناويبدو.نحورهمإلىسلاحهميسذدبيرك

الذينكتابهاوضعهاالتيالسياسيةالكراريسبعضذاكرتناإلىاسترجعناإذاوذلك

منكانواالكتابفهؤلاء.نضوجآالمطلوبالمستوىدونوكانوا،روسوبعدجاؤوا

مذهبجذورأنبينما.عمليةسياسيةمعرفةبأيةكليأالجاهلينالطوباويينالخياليين

إلىتمتدكما،السياسيةالتنويرعصرأفكارمنفكرمننوعإلىتمتدالتجريبيبيرك

مونتسكيو.إلىسيماولاهيوم

منتلاهماكلفيالعميقالأئر،بيركإدموندالإيرلنديالسياسيلهذاكانلقد

تتلوكانتمنهفالطبعةأوروبافيشهرةأوسعكتابهلاقىوقد.محافظسياسيفكر

بيرككتابفشعبية.الفرنسيةإلىشخصيأبترجمتهعشرالسادسلويسوقام.سابقتها

الناسكانحينما،الثورةبفشلتنبأفبيرك.خارقةتنبؤيةبصفةيمتازوكتابه،خالدة

،بالألوانأسلوبهوثراءالرائعةبلاغتهأنذلكعلىزد.بأحداثهامذهولينمشدوهين

لنفعندئل!،بلاغتهمنالكتابجزدناإذافنحن.تخليدهفيبعيدحدإلىيسهمان

مدؤيةستبقىجملهأصداءفإنذلكمعلكن.الاستثنائيالفكرذاكبيركفكرلنايتراءى

آذاننا.في

من!"محافظلتكملةبماوذلك"محافظأ"،بالضرورةيكنلمبيركأنولربما

القضايامعالجةإلىتجريبيمدخلباعتماديوضحفبيرك.حقيقيفمعنىعمليمفهوم

فعندئل!،عشرالثامنالقرنفلاسفةشعاراتمنبدلأوالعقد،التعقيدفيالبالغةالبشرية

فيهترىأنمنبدلأ،الاجتماعيالإصلاحلعلمكمؤسسإليهننظربأنجديرأيكون

إذاللتغييرمناهضآتأكيدأيكنلمبيركأن،ذلكإلىأضف.الأفقالضئقالمحافظذاك

الوضيعالكاتبهذاحياةوأنكما.ومناسبةصحيحةبطريقةالتغييرعمليةحدثت

ولقد.بعضبرقاببعضهايأخذصليبيةحملاتمنسلسلةمنتتألفكانتالمولد،

سيماولاالشهيرةالبطوليةمواقفهمنعددأولول!!ول()3ماجنوسفيليبسيرتهكاتبذكر

الفرنسية.للثورةوالمناهضةوالهندوإيرلنداأميركالاستقلالالمناصرةالصليبيةحملاته

نفسهوضعإلىنازعه،إلحاحآطبيعتهنوازعأشدكان"لقد:قائلأماجنوسوصفهولقد

هذافإنوهكذا."فادحظلملرفعالعنيدتصديهأو،كبرىقضيةخدمةفيكليأ

محافظة.يمكنماأقلالمزاححيثمنكان،كالعاصفةالمترفعالإيرلندي

وغرفتأوجدها،التيالمدرسةالأقلعلىأو،المحافظبيركبداهةهناكولكن

للنظامالورعاحترامهفييتمثلالمحافظمذهبهعناصرأبرزوإن.بمحافظتها
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بقدرتهميعتقدونالذينالمصلحينمنالسذجأولئكفيالعميقوشكه،الاجتماعي

الاجتماعي.للنموالعضويمفهومهوفي،وض!حاهاعشيةبينالمجتمعإصلاحعلى

بالنسبةمسقماتنظرياتهمنالكثيرأصبحوقد،المحافظإيمانهأسسأبرزكانتهذه

ولا،القائمةالظروفتفرضهاكماالعمليةالسياسةممارسةفييرنجبونالذينلأولئك

ال!مياسي.الميدانعنبعيدونوهمبهاوالصراخالشعاراتبترديدالاكتفاءيريدون

الجاهلالدولةرجل"إن:لاسكيهارولدالمعاصرينالاشتراكيينأحدقالولقد

".مائجبحرفيالبوصلةفقدبمنيكونماأشبه،ببيرك

ولا،بيركفلسفةكثيرأيستسيغونلا،حداثةالأكثرالمفكرينأنننكرلاونحن

.المساواةلمبدأرفضمنيستتبعهاوما،أرستقراطيةطبقةوجودبضرورةإيمانهسيما

عبقريةخطتهإنجازآكان،فرنسا"فيالثورةفي"تأملاتكتابأنريبلا

القراءلبعضبالنسبةبإسرافالبلاغةوشحنته،ونقمةسخطآالعاطفةوأخجته،متوهجة

التأثيرلهكانلقد.النفسفيالرائعالأثرلهيبقىذلكومع،ومعاصرينحديثينمن

إرهاففيأسهموأيضأبل،الثورةمناهضةفيفقطيسهمولم،جيلهفيالعميق

لماوهو،عشرالثامنالقرنمنالخمسيناتفيبيرككتبوقد.الرومانتيقيالتذوق

النقاداعتبروقد."والجميل"الجليلبعنوانمبحثآ،أديبإلىتحؤلمحاميأشابأيزل

فيوقال.الرومانسيةالجديدةالكلاسيكيةمنالتطورمعالممنكمعلمالمبحثهذا

من،المعروفةالكلاسيكيةللقواعدخاضعأ"الجميل"ميداننرى"بينما:المبحثهذا

الخوفيثير،الجليلميدان،الآخرالميداننرىإلخ...وتناسب)هارموني(تناغم

شأنهوكما،مجتمعيينيجعلناولايمذننالاالذيالأمرنفوسنا،فيوالرهبة

.نفوسنا"فيالبهجةويشيعخيالناويلهببالتوحدئشعرناولكنه،معناالكلاسيكية

منها.القليللهدائمأكانفلقد،الرومانتيقيةالنزعاتمنخاليأبيركيكنلم

رومانتيقيتها.فيطاغيةحياتهوكانت

لهامامقدارالرومانتيقيالأسلوبمنالأخيرةلرائعتهيكونأنالمفارقاتومن

فيكان،المضادةالثورةبلسانالعظيمالناطقبيركفإنوهكذا.المحافظالمحتوىمن

أيضأ.ثوريأوجوههأحد

البونابرتيةالحقبة

"حماةبوصفها"التقادم"حقوعنالتفليدعنللدفاعبيركتصدىعندما

فيالثورةإسرافمنالرغمفعلى.زمنهتيارضديسبحذلكفيكانفإنما"،للسلطة
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جعلالذيالأمروفعلأ،واقعأحدثتفلقد،الدمفيفرنساوإكراقوالإرهابالرعب

رغباتهيعتبرأنالشعبالفرنسيةالثورةعلمت"لقد:يقول)وله،حول(آكتون.اللورد

والتغييرالتعديلعلىالناسعؤدتكما.!والحقيقةللحقالأعلىالميزانهيومطالبه

لم،نعلمكماالواقعيوهو،نفسهبيركوحتى.رجعةغيرإلىالقديمالنظاموجرف

المسلحةالقواتانتشرتماوسرعان.فرنساإلىالقديمالنظامبعودةأملأييراوده

-م0018)نابليوندكتاتوريةوجاءت.أوروباربوعفيالئورةونشرت،الفرنسية

لكن،الثورةعلىفرنسا،فيوحتىأوروبا،فيالمفكرينمعظمفأئبتم(1814

الأوروبية.القديمةبالمؤسساتالإطاحةعنتتوقفلمالبونابرتيةالانتصارات

واختاروا،نابليونحكمضدمحتجينوالمفكرينالأدباءكبارمنالعديدوانتفض

"القوي"الحاكمأناعتبروالأنهمفرنسا،إلىعاد"بونالد"!البعضبأنعلمآ،المنفى

الأمن.دعائمووطدالفوضىعلىوقضىالنظاماستعادقد

وشاتوبريانح!()احء،3شتيلديوالسيدةولهس!()،ولء،3كونستانتبنيامينوكان

البونابرتيةيعتبرونكانواالذينوالأدباءالمفكرينحلقةمنالقياديةالشخصياتمن

،بنابليونإيمانهيتزعزعلمالذيغوتيه!،آخرونهناككانولكن.محضآطغيانآ

ظلالفيأوروباتوحيدرسالةبهأنيطتالذي،القدررجلنابليونفييرىكانحيث

.نابليونلعهدالسابقةوحكومهمالمديرونذهنناإلىيتواردوهنا.واحدتقدميقانون

وخيباتالفشلمداواةحاولوا،بالأيدلوجيينالمدعوينالمديرينأولئكأنوالحق

البشريالعقللدراسةوبسعيهم،الدقيقةالموضوعيةباعتمادهم،الفرنسيةبالثورةالأمل

والفساد،للعفونةالمناهضينأسلافهمهؤلاءأن)ولربما.محضةعلميةدراسة

إ(.الحديثالسلوكيالمذهب"علماءباسماليومنعرفهموالذين

،ولح(3)عحأوكوفير()4ولاماركلابلاسوعصر،نابليونعصر،العصرذاككان

عنبعدأالأكثرالمواضيعأنعلىيدذالذيالأمر،آخرينعظامفرنسيينوعلماء

"بالميكانيكالابلاسفبلغ.نابليونظلالفيوتزدهرتتقدمأنلهايمكن،السياسة

الشهير،نظامهووضع،الكمالإلىنيوتنبنظرياتكذلكوسار،أوجها"الكلاسيكية

آلة"إلهعلىيعتمدأندونالكونتطورعملياتفيهشرححيث"،الكون"نظام

بيليست"مولاي:نظامهفياللهمكانعننابليونسألهحينماأجابوقد.!نيوتن

وكان.النشوءنظريةحولولامارككوفيربينالقاشوبدأ"،الفرضيةتلكإلىحاجة

الكهرباءبعصريسيران،س)ء،51(1وفولتا))ن!ا،!ا!ك!()3(جالفانيلإيطالياناالعالمان
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كانولذلكبالعلومالإعجابشديدنابليونوكان.العصرهذاإئانالأمامإلىفدمأ

للعلماء.تشجيعهفيسخيأ

حددإذ،السياسيوالجدلللمناقشاتوجودمنيعدفلم،فرنساداخلأما

أكثرمنيكنلمنابليونأنيعنيلاالأمروهذا.قيدهابالأحرىأوالرأيحريةنابليون

الناسبصدمةالغبطةيجدوكان،السخريةلادعكانفنابليون.تحررأالمفكرين

بأنيؤمنكاننابليونلأننظرأولكن.الخاصةالمجال!فيإلحادهعنبالحديث

وأيسمحيكنلملذلك،للدولةالأساسيةالدعائمتوفيرعلىالقادروحدهالدين

البناتمدارسإحدىأساتذةفيخطبولقد.الدينعلىعلنيخروجأيمعيتسامح

يسندالزواجاستقراروأن،عقلانيينتنشئواأنلا،مؤمنينتخلقواأن"عليكم:قائلآ

بالزانيالثمديدةالعقوبةإنزالعلىنابليونقانوننصولذلك.أالاجتماعيةالأخلاق

متواترةوهي...فقئعراقصحفلفيتقعهفوة)بأنهالزنائعزفكانولكنه،والزانية

للمثقفينالاحتقاريتصنعوكان"للأطفالتفريخ"آلاتالنساءيعتبروكان"...للغاية

الأسود.شيطانةمعآوالفنانةالمثقفةشتيلديالسيدةيعتبركانولذلك.والفنانين

"أناأمنتنطلقدفاعيةميكانيكيةكالعادةكانت،المهنيةنابليونآراءمعظمولكن

علىنحملهاألاينبغيولذلك،والفنالعلمحقلفينفسهامنواثقةوغير)5!!(،

يكنولم.بالأسلوبيسمونهبماالشعورمتبفدبأنهمرةذاتزعمفلقد.الجدمحمل

إلايفتهولم.يداهتطالهكتابكليلتهمكانفنابليون.هذهزعمهفيصادقآالحقيقةفي

تتميزيقرؤهماعلىتعليقاتهوكانت.والفلسفةوالعلومالفنكتبمنالقليلالقليل

اإن:ويقوليكتبحينماباخلاصهنشعرفنحنذلكومع.النفاذةوالبصيرةبالذكاء

إمتاعأالكتبأكثروهي،مكتبتيفيكتابأفضلهي،بجيشيالمتعلقةالاحصاءات

هذانظلمألاينبغيولكن.لذة"أعمقاسترخائيلحظاتفيوتوفرليإليبالشبة

أنهوالحق،بالعلوميتعلقفيماشبعأيعرفلانهمأكانففضوله،المدهشالرجل

،م8917عاممصرعلىالعسكريةحملتهففي.حقبتهكفضولحقبيذاكفضوله

كانتالتيالساحرةالحضارةتلكفيويبحثواليكشفواالعلماءمنمائتيناصطحب

منالشرقيةالدراساتتقدمفيأسهمكما.كبيرحدإلىمجهولةتزاللايومذاك

أعداءهاستهوىالذيالرومانسيبالأسلوبمعجبأيكنلمولكنه.وسواهاتاريخية

فرنسافيتزدهرلموالآدابالحدسيالفكرأنوالحق.وشاتوبريانشتيلديكالسيدة

.نابليونعصرفي

ضدوحشدهاالقوىتجنيدعلىمنصبةيومذاكالجهودفكانتإنجلترافيأما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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م4917عاموفي.الإنكليزنظرفيسحرهاتدريجيأفقدتالفرنسيةفالثورة.البونابرتية

الثورةفي"تأملاتبيرككتابعلىردأ"الإنسان"حقوقالشهيركتابهباينتومأصدر

مجتمعوساد.لهمثيللارواجآلاقىإذباينكتابالناستخاطفوقد.فرنسا"في

الذيفالكتاب.الفرنسيةللثورةمماثلةإنكلترافيثورةنشوبمنالخوفالأدباءبعض

)9(
،"الاجتماعيةالعدالةفيإمبحثبعنوانوالمعروفك!()ولا"40جودولنوليموضعه

عقلانيةطوباويةيمثلالكتابوهذا.الفرنسيةالروحمعالانسجامكلمنسجمأجاء

للملكيةروسوإدانةكتابهفييكزرجودوينأنومع.المثاليالأفرادكمالعلىتقوم

الفرنسيةالطوباويةعنتختلفطوباويتهأنغير،تمامأالسرقةبمثابةويعتبرهاالخاصة

.ومؤسساتحكومة،الدولةقياملفكرةمناهضةإنهاحيثمنوذلك،هامأاختلافآ

يعمل"دعه9سميثآدممقولةللمجتمعالطببعيالنظامنظريةاتخذتبريطانياففي

كلمنتحررإذابنفسهشؤونهإدارةعلىقادر،القاعدةلهذهوفقآفالمجتمعلهاقاعدة

ضربالمبدأهذالكن،أيضأالقاعدةبهذهيؤمنونالفيزيوقراطيونوكان.التدخل

المجتمعموافقة"أنبباينتومزعموقد."الهويج"حزبدوائرفيعميقأجذوره

ولذلك،الحكومةبهاتقومالتيالوظاثفبجميعالقياممن،المجتمعتمكنالمشتركة

العذريةيستركثوب،الحالواقعفيهيفالحكومة.إليهاحاجةفيليسفهو

للملكيةالمنظمةالقوانينمنئرجىفائدةلاأنهيرىفكانجودوينأما."المفقودة

ضروريةليستالقوانينهذهومثل،فضلاءغيرالناسكانإذاإلا،والأخلاقالخاصة

فاضلآ.سلوكأيسلكونكانواإذا

إلىبالإضافة،روسوجاكوجانسميثنظرياتمنالمزيجهذاأنوالحق

أميركاميادينمختلففينفوسهمعلىالمعتمدينالأميركيينالمواطنينأولئكدراسات

خلافولا.العنيدةالمتهورةباينتوملدغماتيةالمنبعكانالمزيجهذاإنأقول،الرحبة

بيرسالبريطانيالشاعرحموفجودوين،أميركيةحصرأتكنلمالنظرياتهذهأن

،"المرأة"حقودتىكتابواضعةس0،3)10)،آكا!ءس!ولولستو!كرافتفاريوزوج،)5(شللي

منللعديدالمحوربمئابةكانوا،والفكرالأدبرجالمنأخرىمجموعةإلىبالإضافة

المؤسساتأشكالجميعوفيالدولةفيجودوينشكبلغوفد.البريطانييناليساريين

حريةللأفرادتركناإذا"إننا:قالفلقد.أيضأالتعليممهاجمةإلىدفعهمبلغأالعامة

مننوعأيبواسطةتنظيمهاعلىنقدمولم،عقولهمعليهمتحليهلماوفقأالتقدم

طاعةإلىليتحولواطويلوقتإلىالأفراديحتاجلنفعندئد،العامةالمؤسسات

"دعهسميثمبدأعلىالانطباقكلينطبقالسالفجودوينقولأنشكولا."الحقيقة
http://www.al-maktabeh.com
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البشرجميعبأن،مرةذاتبريلسفوردلاحظكما،يؤمنكانفجودوين."يعمل

والفضيلة.بالعقليتمتعون

ذاتجودويننظرياتأنريبولا،الليبراليالمذهبموطنإنكلتراكانت

شهرةببعضجودولنحظيأنبعدولكن.البريطانيالعقللانعطافبالنسبةمغزى

الذيالوحيدالإنسانجودوينوكان،بنفسهمزهوأواعتبروهعنهالناستحول،شعبية

المعهود.نفسهضبطعنالتخليإلىويدفعهكوليريدجانفعاليستثيرأناستطاع

عنالناسأنظارفحؤلت،فرنساضدإنكلتراخاضتهاالتيالطويلةالحروبوجاءت

المعجبينأحدكوليريدجوكان.الراديكاليةالأفكارجميععنوكذلك،الفرنسيةالثورة

بهتحؤلت،الثورةهذهتطوراتولكن،لمبادئهاوالمتحمسينالفرنسيةبالثورةالسابقين

يحتلهاالتيذاتهاالمرتبةكوليريدجويحتل.قواهبكلالثوريةالهرطقةمكافحةإلىأيضأ

نأشكولا.الإنكليزيالمحافظللمذهبالمؤسسينالأبوبنبوصفهما،ببرك

ذاتكانالذيكوبيتوليمالشهيرالصحفيانضموقد.لبيركبالكثيريدينكوليريدج

يكادالتيارهذاأنإلىبذلكمشيرأ،لليعقوبيةالمناهضةالجبهةإلىمتطرفآصحفيآمرة

وليمتزعمهاالتيالإنجيليةالحركةأنذلكإلىأضف.بريطانيافيعامأيكون

)4(
الانحلالضدفعلردةبمثابةكانت،إنكلتراكنيسةداخلأس3!ا)ءح!هآولبرلورس

إلىموخهأتوبيخأيعنيالذيالأمر،عرالثامنالقرنكنيسةعئمالذيالربوبي

.الكفرةالفرنسيين

أ)42+(،)11)1(هازليتوليمأصدقاءفأحد.النهايةحتىدائرأبقيالجدللكن

عقلآمنهارأكان"إنهبواترلوفينابليونهزبمةبلغهحينماهازليتحاليصف

لا!+(4)ولههايدونيدعىلهآخرصديقأيضأهازليتحالوصفكما.وجسدأ"

وكليآنهارأتقريبأومخمورآ،الذقنحليقوغيريغتسللموهويتنقلكان"لقد:فقالط

البتةيعدولمصباحذاتاستيقظحتى،أسابيعطوالحالةتلكوبقيت،الليلفي

أجرمقدنابليونبأنالمؤمنينمنأيضأهذاهايدونوكان."الخمرةمعاقرةإلىبعدها

نابليونوفاةنبأم1821عامفيبلغهفعندماذلكومع.الفرنسيةالثورةقضيةوخان

الناسأحاسيستقويمعنعاجزةستبقىالقادمةالأجيال"إن:يقولمذكراتهفيكتب

ومجدهصعودهخففهالذيالأثرتقديريستطيعواولننابليونعصرفيعاشواالذين

بشيء،بونابرتإليهآلمارأىعندما،فشعرشيلليأما.البشر"نفوسفيوسقوطه

فيها:جاءقصيدةفيهفنطمنابليونمعتعاطفحرارةمن

العبيدأقلأنأفكرإذ،أتأوهكنتلقد،المهزومالطاغيةأيهاكرهتكلقد9

91م/الحديثالأوروىالفكرتاريخ
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بعدلكن،أعرفإني.الحريةقبرفوقويعربديرقصأنينبغي،أنتكحالك،طموحأ

منعمرأأطولعدوأللفضيلةأنأعرف،الترابفيفرنساتمريغكبعد،الأوانفوات

".والخداعالقوة

المذهبشاهدناإذاغروولذلك.مثيرةأزمانأكانتالأزماتتلكأنوالحق

بأحداثالحافلةوالعشرينالخمساتالسنوتلكخلالساعدهويشتدينشأالرومانتيقي

عامواترلوفينابليونبهزيمةواتهتم9178عامالثورةفجرمعبدأتحيث،جسام

.م1815

القومية

فعلردةبمثابةجاءتوقد،تربتهاعلىوولدتألمانيارحمفيالقوميةتخفقت

هردرالألمانيالفكرعملاقاانطلقوقد.مهينفرنسيإذلالمنألمانيالاقتهماعلى

الشبيبة!حركاتمؤسسيوبعض،منزلةدونهماآخرينكتابإلىبالإضافة،وفيختي

كانالتنويرفعصر.القوميةيبشرونأح)،(1)31وكلايست).1()"4+ول("آرندت)13(

الأخطاءمنهيالتنويرعصرعالميةأنفيختياقتغوقد.)عالميأ(كوسموبوليتياعصرأ

وأقيمةالآنلهتعدلمالذيالفكرهذا،التنويريالسياسيالفكراقترفهاالتيالكبرى

التنويرعصرالعالمأعطتفرنساكانت"إذا:قائلينيتساءلونالألمانبدأوقد.وزن

دوريكونوقد،دورهاأمةفلكل؟للعالمشيءأيتقدمأنألمانياتستطيعأفلا،والثورة

سنابلتحتتثنيومذاككانتألمانياأنومع.طويلأاتأخلقدلأنه،أكبرألمانيا

فكان.أوروبافيوالحضاريةالفكريةالقيادةأزمةتتولىكانتانهاغير،نابليونجحافل

الألمانيةالأمةيخاطبفيختيوجدتوهكذا.وبيتهوفنوكنتوشللرغوتيههناك

تستيقظأنألمانياعلىويجب.عظمىدولةالحضاريةللأمةتكونأن"ينغي:قائلأ

أ.والثقافةالفنميدانيفييقظتهاسياسيأ

العبقريةذاتالفكريةحياتهفي،القوميالفكرفيهردرإسهامضخامةوتتجفى

كانتقوميتهولكن.والقوميةالرومانسيةمنمزيجأفكرهكانلقد.الجوانبالمتعددة

.يومذاكتبذتالتيالقوميةالروحمظاهرببعضمقارنتهاحين،ليبراليةإنسانيةقومية

منالإخاءتدعيمفيبعدئدتسهمحيث،للامةالذاتيالتحققتعنيكانتفالقومية

عندنصادفهأمروهذا،تمجيدهافيوبالغوقوميةفكرةالأمةالشعبمخدولقد.البشر

وانطلق.التقاليد"بذلكوأعني،الحكمةيختزنالجماعيالأمةوعيإبأن:القائلبيرك

والمنتزهاتالشوارع!فيالشعبيةالأغانيعنيبحث،القوميةبحمياهمحمولأهردر

http://www.al-maktabeh.comالبعضجعلالذيالأمرأ،المتكررةاللازمةذاتالفلاحينأغانيوفيالسمكوأسواق
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ريبلاومما،أطس)ول،+4هويتمان)9(والتالأميركيبالشاعرالناحيةهذهمنيقارنه

هويتمان.فيالعميقالأثرلهردركانأنهفيه

إلىبالأمةيفضيقدالأمةلعبقرية،الصوفيبللاالشديد،التزلفأنخلافلا

هذهمثلمنأيإلىيشرلم،الأقلعلىهردر،ولكن،بالمخاطرموصوفةاتجاهات

الخاصةالقوميةعبارتهاأمةلكلوبأنوجودأ،للأممبأنفقطيؤمنفهردر.الاتجاهات

يطالعناالقولهذا.والفنونللآدابمنبعألتصبحالحضارةتطويرينبغيوأنهبها،

عامنابليونهزيمةأعقابفي.الرومانسيةالقوميةعصرالديمقراطيالعنصربوضوح

النظاملإعادةتستطيعهماوحاولت.فيينامدينةفيمحافظةأوروبااجتمعت،م1815

منانطلقتالتيالقوىتلكولكن.الملكيونظام"التقادم"وحقالتقاليدإلىالمرتكز

الانحرافأوسيرهاإبطاءهويستطيعونهمافكل،إيقافهابالإمكانيعدلمقيودها

وأوروبافرنساكانت،م0183وم1814عاميبينالواقعةالفترةففي.بمسارها

شهدتولكنها،المحافظةالأيدلوجيةتطويرفيجديةلمحاولاتمسرحأالمحافظة

وأهمية،قوةالسياسيةالفلسفاتهذهأشدواشتراكيةوديمقراطيةليبراليةفلسفاتتطور

حتىفشملامتدنفوذهاإنحيحث،القوميةالفلسفةكانت،عشرالتاسعالقرنفي

بأنهميشعرونزمنبعدكانوا،والفرنسيونفالإنجليز.الصغيرةالأوروبيةالشعوب

بعدفيماسيكتثسفونالإيطاليونوكان،أمةأنهميكتشفونبدأواقدالألمانوكان،أفتان

قومية،خاطرةأيةمضىفيمالهمتخطرلمالذينالدانماركيونوحتى.كأمةقوميتهم

الغوطيةأنذلكعلىزد.القديمةوعاداتهمالدانماركيةلغتهملاستعادةيسعونأخذوا

البلجيكيونوجدماوسرعان.السالفةالقوميةبالنوازعشبيهأنازعأتمئلالسويد،في

منالملكلهذايكنمهما،هولنديملكظلالفيالعيشيستطيعونلاأنهمأيضأ

منلحظةفينيتشةقالولقد.عنهقوميةيختلفونإنهمإذ،حكموعدالةعقلفضائل

فأحبطتتدخلتالرجعيةالقوميةلكن،أوروباتوحيدحاولنابليون"إن.صبرنفاذ

".مسعاه

القرنمنالأولالنصففيكانتلكنها،رجعيةفلسفةاليومالقوميةلناتبدوقد

حقتعنيكانتفلقد.وديمقراطيأتقدميأليبراليأمذهبأ،الناسنظروفي،عشرالتاسع

منكقناعبالحريةيومذاكتتقئعالقوميةتكنولم.مصيرهمتقريروفيالحريةفيالناس

كهردر،القوميينالمفكرينكباربفضل،الحريةإنبل،الناساستهواءبغيةأقنعتها

فيتتجفىمقدسةرسالةأمةلكل"إن:هردرقالإذ.القوميةمعمتلازمأمبدأأصبحت

ألمانياكفاح،الحسيبالمفهومتعنيكانتفإنهاوكذلك.أالأممسيمفونيةفيإسهامها
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القيصر،طغيانمنللخلاصبولنداكفاحأو،الفرنسيةالسيطرةمنتحررهاسبيلفي

نأ،الأحوالمختلفوفيأوروبا،علىكانوهكذا.النمسانيرمنللانعتاقإيطالياأو

رافقتهالذيالأمر،القومياتمنغفيرعددإلىعشرالتاسعالقرنفيتتوزع

إلىكانت،والخبيثةالكبيرةالعمليةهذهأن،فيهريبلاومما.والتمزقالاضطرابات

فيالطولياليدلهاكانتالرومانسيةالثورةأنسيماولا،العقلحركةنتاجمن،ماحد

ومذهبأ.فلسفةالقوميةإيقاظ

الفلسفةفيوالثورةحنتعمانوئيل

أعظمأصبحالذيالفيلسوفهذاولكن،م1724عامفيكنتعمانوئيلؤلد

منالثمانيناتفيإلا،الإبداعيةأعمالهمعظمينجزلم،قاطبةالحديثالعصرفلاسفة

تأثيرآكنتوتاثر.التنويرعصربفكرنزلتالتيالأزمةخلالوذلك،عشرالثامنالقرن

هذاأنوالحق.كنتجيلفيالأثرأشدأيضآلهكانالذي،روسوجاكبجانعميقآ

لم،كونيغسبرغجامعةفيالفلسفةأستاذشيء"،بكل"والعليمالحجمالضئيلالأستاذ

مدرسةفيالشابكنتونشأ.التنويرعصرفيوالأدبالفكرمنواردةأوشاردةتفته

يومذاكالمسيطرةالمدرسةكانتوالتي،وولفكريستيانمنهجهاالتيالفلسفيةلايبنتز

الجدلفيواشتراك،بالعلومشديدأاهتمامآالشابكنتوابدى.الفلسفيالفكرعلى

زلزالحولالمناقشاتفيبرأيهيدلينجدهوهكذا،التنويرعصرفلاسفةأثارهالذي

وهيومبيركلينظريات،بخاصةكان،كنتباهتماماستأثرالذيالأمرولكن.لشبونة

سباتهمنكنتهيومأيقظفلقد.اليقينيةالعقلانيالمذهببحقائقالثقةزعزعااللذين

علىفعزمبتاتآمقنعةغيرهيومشكيةكنتووجد.عمرهمنتصفبلغأنبعدالدغماتي

منضبآالتنوير،عصرلشرحفتقدم.لهموالحيويةالثقةإعادةوعلى،منهاالبشرإنقاذ

آفاقفيتغلغل،هيومفلسفةدحضبمحاولتهالجبار،عقلهولكن.بلسانهالناطقنفسه

)نسبةالكوبيرنيكية""بالثورةسفاهمافأحدث.التنويرحركةحدودوراءماتقع

الفرنسية،بالثورةكنتليقارنبعدفيماالبعضجاءثمومن،الفلسفةفيلكوبيرنكوس(

علىمعفقآهاينيهينريشالألمانيالشاعركتبوقد.عقلهزخوميةحيثمنوذلك

فيفكريةثورةبدأتالكتاب"بهذا:قائلأالمجرد"العقل"نقدالشهيركنتكتاب

الأعمقللعقولوتبدوفرنسا،فيالماديةالثورةالشبهأشدتشبهالثورةهذهوأن،ألمانيا

نرى،الرايننهرضفتيفعلى...الثورةتلكأهميةمعأهميتهافيتتساوىأنهاتأملآ

احترامكل)تبطلان(تنسخانالثورتينكلتاونرى،الماضيعلىنفسهالخروج

.للتقاليد"
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.هيومشكيةمنالعلمإنقاذفييتمثلالرئيسيةكنتأهدافأحدكانفلقدإذن

:قالالذي،لوكلجونالتجريبيالمذهبمغادرأانطلقهيومأننذكرشكلاونحن

شيءثمةليسوإنه،الحسيةالخبرةمنالوحيدةالحقيقيةالمعرفةعلىنستحصل"إننا

فدحضهيوملهتصذىولقد."الحواسمنعليهيردالذيذاكعداما،العقلداخل

لاالبشريالعقل"إن:هيومقالإذتمامأ(،ذلكعلىكنت)ووافقالسالفةنظريته

العلوممنعلمكلأنكما،الحقيقةيعرفأنوحدهاالحواسخلالمنأبدأيستطيع

لاوأننا،حسيةانطباعاتمنمترابطةغيرسلسلةلديناماهـان."رأي!إلىيرتكزإنما

بصورةفقطنفترضهفنحن،الخبرةمنوالمعلولالعلةمبدأنستخلصأننستطيع

".الفعليةعملياتنامنصدفةيكونقدإنهإذ،تعسفية

كانإذاعماالنظروبغض،العقل"إن:يليبماهيومقولعنكنتأجابوقد

تعطيالتيالأساسيةالمبادىءوهي،ومقولاتصورعلىيحتويفإنههـايجابيأ،سلبيأ

يأ،)بديئية(أوليةشروطهي،بذاتهللفكرالأساسيةالشروطهذههـان.للخبرةالمعنى

)الفراغ(والمكانالزمان:الحسيللإدراكصورتانوهناك.الخبرةعنمشتقةغيرأنها

علىتحتويالعقولجميعهـان.(والمعلولالعلة)مثلأللفهممقولةعشرةواثنتي

ويقرريشترطالذيهوعقلناهـان.أساسيةوحدةالعقلفإنوهكذا،المقولات

يأيوجدلابأنهالقولكنتيرفضلايبنتزمعواتفاقأ.عقلأ"كونهحيثمن،المعرفة

العقلهناك"إن:كنتيقولإذ،الحواسإليهتوردهالذيذاكعداماالعقلداخلشيء

ونحن."مفهومةيجعلهاوبذلك،هذهالخامالموادوتصنيفبفرزيقومالذيبالذات

إنهالقوليكفيناولكن.ومصطلحاتههـاقرارهودحضهوتفنيدهتحليلهبكلكنتنرافقلن

العقلهـان،سلبيألامبدعأالعقلفيهايتجلىصورةللعقلالجبارتحليلهعنانبثقتقد

المدخلذيالشكيالمذهبمنالعقلكنتأنقذوبهذا.)بديئي(أوليشيء

العالمأحملأكنلملوإإنني:قائلآبذلككنتعناهماغوتيهف!روقد.التجريبي

وششطرد.!سليمتينعينايكانتولوحتىأعمىلبقيت،حدسيوبواسطةذاتيداخل

المنجزالبناء،الواقعيةالحقيقةاختبارمنتمكنناالتيهيحواسنا"ليست:فيقولكنت

معطياتفليستإذن.وفهمهاالحسيةالانطباعاتلاستقبالئعذناالذيهوعقلناداخل

أعطيناهماشيءإنهبل،للعلم"الأساسي"الإسمنتلناتوفرالتيهي!"الصلبةالحس

جانبأطرحهالوكجونحاولالتي"الفطريةالفكر9بتلكشبيهماشيء،عقلناداخل

".الفهمعلىممتنعةأوغامضةبوصفها

لمتأكيدأكنتأننضيفأنينبغي،كنتحولجدلمنهناكيدورماوبسبب
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هوالعقلإنيقوللافكنت.أتباعهبعضتبناهاالتيالمثاليةلمفهوموفقأ"مثاليآ"يكن

تصدمحينماوهي،الخارجفيهناكوقائمةموجودةفالأشياء.الواقعيةالحقيقةخالق

نأنستطيعلاونحن.للمعرفةبالنسبةعنهائستغنىلاأوليةبمعطياتتزؤدناحواسنا

العالمأنهناكنتويعني.عقلانيببناءمسلحأعقلنايكنلمما،المعطياتهذهنفهم

عقلنانوعبسببوذلك،معينةصورةأومعينبأسلوبلنايبدوأنيجبالخارجفي

لناتبدوفعندئد،حمراءنظاراتأعينناعلىوضعناإذافنحن.حواسنانوعوكذلك

الأجهزةلديناكما.حمراءليستالحالواقعفيأنهامنالرغمعلى،حمراءالأشياء

التيالحالعلىلناتبدوإلخ...والروائحالألوانأنبحيث،داخلناالمبنيةالحسية

الأشياءأنكنتويضيف.الأجهزةهذهوفقهتعملالذيالأسلوببسبب،فيهتبدو

كماأحوالهاكونبسببليسوذلكللنظاموخاضعةللتصنيفوقابلةمعقولةلناتبدو

الذيهوفالعقل.عليهاهوالتيالحالعلىهوعقلناكونبسببفقطبل،آنفأذكرت

.مفهومأومعنىلهايكونلن،العقلبدونالخبرةلأن،الخبرةمنمفهومآيستخلص

تكونأنينبغيأنهينكرولا،هذاينكرلافكنت.وموجودقائمالخارجيالعالملكن

المعرفة.بعمليةيقومكيلعقلنامنئهاتهالعالملهذا

المعرفة،عمليةفيكنتمبحثمنواحدأجزءأفقطيعرضأعلاهوردماإن

عنها،تحدثناالتيالمعرفةمنالنوعهذاإنقائلينفورأنضيفأنيستوجبناالذيالأمر

جعلهافيالعقلاتخذهالذيللأسلوبوفقآالخبرةمنالمستمدةالعلميةالمعرفةهي

العلمميدانوإن،كنتنظرفيالمطلقةبالحقيقةالمعرفةهيوهذهأعه!ح،!شا(2)!ولأ

منالعلومإنقاذإلىيهدفالأساسفيكانكنتلأنوذلك.تمامأصحيحهوهذا

فإنه(مألوفةنظرة)وهذهللعلومعدوآكنتفيعتبرالبعضيقومانأما،الشكيالمذهب

دائمكانحيث،العلومتقدمفيإسهامبعضأسهمقدفكت.الخطأكلالخطأ

الميدانمعفقطيتلاءم،الذكرالسالفةالمعرفةمنالنوعهذاوكان.بهاالاهتمام

بالجوهر.المعرفةوليسبالمظاهرفقطالمعرفةأنهإذ.المفيدالميدانأو،النظري

العالممعتقابلهفيالظاهراتيبالعالمالمعرفةإنهاولنقلالشهيرةكنتلغةولنستعمل

ترتبطولالأشياءابخصائصترتبطالمعرفةفتلك.(()17)1!ولحولولهذاتهفيكمفهوم

مناستلهمهقديكونقدالذي،لكنتالآخرالكبيرالهدفوكان.ذواتهافيبالأشياء

يضعتراهوهكذا.العلماءبراثنمنا!س7)حالقيمةميدانإنقاذفييتمثل،روسو

يوفروهذاالعلمميدانفهنا.حادأاختلافأالأخرىعنمنهماالواحدةتختلف،مقولتين

قيمةعالموهناك.المظاهرعالمومعالظاهراتيالعالممعويتعاملنافعةمعرفةلنا
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الأشياءمفاهيمعالممعفقطويتعاملحدسيعالموهذا،الجماليةوالخبرة،الأخلاق

هذينبيننخلطألاينبغيأنهكنتويرى.الجوهريةالحقيقةعالمذواتها،في

اللهوجودعلىالبراهيندحض،الكبرىمنجزاتهإحدىكانتولقد.العالمين

فيواسعةشعبيةذاتالبراهينهذهوكانت.الفيزيائيةالطبيعةوقائعمنوالمستخلصة

التيالبراهينجميعليدحضالأنطلوجيالبرهانمنكنتوانطلق.عشرالثامنالقرن

كنت:قالفلقد.قائمةكنتبعدلهاتقملمبحيث،الفغالالمعقولالدحضذاكتليه

الله.بموضوععلاقةأيةلهايكونألايجب،وتناسبهالعلممعتتلاءمالتيالأدلة!إن

إلينا!.القيمتقديمعنأبدأعاجزةلأنها

قدرتنامنتمامأواثقآكنتيكنولم.ذواتهافيالأشياءمفاهيمعالمأيضأوهناك

نأ،جماليأوأخلاقياختبارمنلحظةخلالنستطيعأننايعتقدوكان.معرفتهعلى

هذهكنتإشاراتمنفاتخذواالرومانسيونبعدهمنوجاء.خاطفةلمحاتنلمحه

فيبأشياءتتصلأنتستطيع،ذاتهافيوهذه،الثريةالنفسهـان.عليهاليبنواأيسسأ

نألناويبدو.التحليليالعقلطريقغيرتمامأأخرىطرقعنولكن،أخرىذواتها

منقالفلقد.الرومانسيالمذهبوبينالتنويرعصربينغامضأموقفأيتخذهناكنت

شديدكانالذيالأمر،للإيمانمكانأنفسحكيالمعرفةننكرأنعليناينبغيأنهجهة

الروعة،فيالمتساويتينالعجيبتينتينكعنيعلنحينماهيأقوالهفأشهر،فيهالرغبة

عنتخلىمانادرأثانيةجهةمنوهو.الأخلاقيوالقانونالمكوكبةالسماءعجيبتي

منإطلاقأواثقأيكنولم،صوفيمزاجذايكنلم،بداهة،وهو"،"التنويريعناده

العالمفيالعيشعلينامحكومأنهولربما.ذواتهافيالأشياءبعالمالاتصالعلىقدرتنا

العاليمهوآخرعالمأهناكأننعيبينما،الفكريبنشاطنايتعلقفيماوذلك،الظاهراتي

خللاأننرىوهكذا.هذهحياتنافيالأقلعلىمعرفتهأبدأنستطيعلاالذي،الحقيقي

لكنهامفيدةمعرفةعلىالحصولنستطيعالظاهراتيالعالمفمن،كنتعالميفيقائمأ

علىنحصل،ذواتهافيالأشياءعالمالروحيالعالممنبينما،فقطبالمظاهرمعرفة

ذلك.نستطيعلاعادةولكننابلوغها،نستطيعكناإذاالمطلقةالحقيقة

الدينلإنقاذالقصوىجهودهيبذلالأحيانبعضفيكنتكانفلقدذلكومع

باستحالةقالولقد.الحقيقيةمكانتهإلىالإيمانإعادةبغية،الدبقةالعلمقبضةمن

عندماولكن.علمأتدليلأالنفسوجودوعلىالإرادةوحريةاللهوجودعلىالتدليل

العقلأو!"العمليالعقلميدانإلى)المحض(المجردالعقلميدانمنننتقل

مختلفبأنهعلمأ،الخاصةلموازينهوفقأالصحيحالميدانفينكونفآنذاك،الأخلاقي
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باسكالجملةهيآنفأكنتقالهلماتفسيرأفضلبأنوأعتقد.المجردالعقلميدانعن

وهو،وموجودقائمالأخلاقيالوعيبأنكنتويعتقد،"أسبابهللقلب"إن:القائلة

العلم.معتتلاءملامعرفتهأنمع،العميقبالاحترامجدير

الفكرفيالكبرىالثنائياتوبينكنتثنائيةبيننقارنأنالطريفمنيكونوقد

الحواهرعالمفإنأفلاطونإلىفالبنسبة.وديكارتوأوكهامأفلاطونئنائيات،الغربي

وحدهفهوكنتإلىبالنسبةأما.للمعرفةوالقابلالحقيقيالعالموحدههوالصورأو

نعرفهأنأبدأنستطيعلاوتأكيدأ،نعرفهمانادرأولكن،ذلكمنوأكثربللا،حقيقي

،عالمانفهناكديكارتإلىبالنسبةأما.أفلاطوناعتقدكما،العقلتعقلبواسطة

عالمفهوالثانيأما،الضرورةعالمهوفالأول،الذهنيوالعالمالفيزيائيالعالم

كانديكارتولكن،كنتوبينبينهشبهمنشيئأنلمسهذاديكارتقولومن.الحرية

نأوالحق.كنتبهيعتقدلمالذيالأمر،تمامأللمعرفةقابلالفيزيائيالعالمبأنيعتقد

شيءوالدينشيءفالعلم.سواهأوديكارتإلىمنهوباسكالأوكهامإلىأقربكنت

منننتقلأنأبدأنستطيعلاونحن،المعرفةمنكليأمختلفيننوعينيمئلانوهذا.آخر

العلم.إلىالدينمنأو،الدينإلىالعلم

يكفيأنهلناالواضحفمن.فعلأيعنيهكانماحولكنتخلفاءاختصموقد

الفلسفيةالمذاهبمنللعديدأساسآتصبحكي"النقدية"لفلسفتهالتأويلمنالقليل

"بأن:قائلينمثاليينوأصبحوا،ذاتهفيالشيءتمامأنسواالكانتيينفبعض.المختلفة

)ظاهرتيين(وضعيينغدواآخرونوهناك.محض"ذهنيتركيبهوبأكملهالعالم

نألناالأفضلفمن،المطلقةالحقيقةماهيةمعرفةعليناالمستحيلمنأنهإبما:يقولون

الشيءبمفهوماتجهواالذينمنغيرهمهناكثمومن.!المنتظممشاهداتنابتدبيرنقنع

فيالدينيأوالشعريالحدسدورعلىمؤكدين،التصوفأوالرومانسيةنحوذاتهفي

بمزاجهيكنلمكنتإنالقوللناسبقولقد.علميةغيربأسالبحقيقةأعمقملامسة

مؤلفاته،منبعضأأصدرعندمابدأتقدكانتالرومانسيةالحقبةولكن.رومانسيأ

بعضفيوكانوا،الرومانسيةأوالمئاليةإلىألمانيافيالمباشرونخلفاؤهنزعولذلك

وأعقأ،الوجوهأحدمنكانكنتأنفيهريبلاومما.منهمامزيجأيشكلونالأحيان

نحوموخهةكانتمؤلفاتهمعظمأنننسىألاينبغيولكن.الرومانسيللمذهبأبأ

الضخامة.غايةضخمأالميدانهذافيإسهامهوكان.وتطهيرهاالعلميةالفلسفيةإيضاح

هذينالعقلعالميتطويرفيكونغسبرجفيلسوفبراعةبانذهاللنشاهدأنناوالحق

الآخرعنمنهماالواحديختلفعالمانأنهمامع،التقدممدارجفيبهماوالسير
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العالمين:بهذينوأعني،تامأعزلآالآخرعنالواحدبعزلكنتقامولقد.كليأاختلافأ

الديني.الجماليوالعالماليلميالعالم

التنويرعصرعؤدهمالذينأولئكترضيتكنلمكنتئنائيةفإنحالكلوعلى

والعقلذواتها(،في)الأشياءواللاظواهرفالظواهر.والنهائيةالواضحةالاستناجات

السالفتينالثنائيتينمنثنائيةكلفيواحدكل،العمليوالعقل)المحض(المجرد

حاولوقد.الاقتناعأوالرضاعلىيبعثلاالذيالأمر،الآخرعنتمامآمنفصل

بينالالتحاميعيدأنيستطيعموحدمبدأإيجاد،المباشرانكنتخلفا،وشللنغفيختي

)18(المتعاليبالبناءمتأثرانوهما.المنقسمالفكرعالموبينالمق!مةالذات

المجردالعقلبينيجمعاكي،المتعاليالمفهومتوسيعحاولا،للعقل)الإستشرافي(

،وراءهخففهاالتيبالقضايا،كنتأنوالحق.واحدسقفتحتالعمليالعقلوبين

عظيم.فيلسوفكلشأنذلكفيشأنهمستقبلآ،الفلسفةأنعشقد

.الوضوحكلواضحة"الكوبيرنيكية"الثورةتبدو،كنتعالميكلافيولكن

وأكعالمينشطالعقلهذاكانوسواء،سلبيبعقلولشمبدععقلهوالبشريفالعقل

ذكروقد.العلميةالعمليةفيحتىالطبيعةعلىالنظامويفرضفغالعاملفهو.كعزات

الطبيعة،أسئلةإلىبالإصغاءالقائلةالفرضيةضرورةأدركقدجالييوبأنالعلماءكنت

تمامأمفهومأمروهذا.وبائسفقيرعلميمنهاجهو،المحضالتجريبيالمذهبوأن

المفهومهذاترسيخفيالأكبروالفضلالطولىاليدلكنتكانتولكنهذايومنافي

وتثبيته.

نأهناويكفينا.أيضأوالأخلاقيالسياسيالفكرفيالكبيرالإسهامكنتوأسهم

ماأو،الكانتيةالأخلاقيةفالقاعدة.كنتلأقوالالليبراليةالضمنيةالمعانيإلىنشير

بأنهالقائلالمبدأتتضمن،(والضروريالموضوعي)الأمر"المطلق"بالأمركنتيسميه

كنتأنذلكعلىزد.أبدأوسيلةوليسغايةبوصفهالإنساننعاملأنعلينايتوجب

فكرهلكن.البروسيةعقليتهعنيكشفإنماالوحيد،"العجلة"مسمارالواجببجعله

الفرد،بحريةالإيمانضرورةعلىشذدفلقد.عامةبصورةليبراليآكانالسياسي

الذيالعماليالنظاميضعفالأمروهذا،وسيلةلاغايةواعتبارهالأخلاقيواستقلاله

سلعة.العاملمنتجعلهذهإنحيث،الرأسماليةتعتمده

دحضهإلىبالإضافة،كنتكتاباتفيالواضحةالليبراليةالنوازعتسببتوقد

فكرهولكن.وطنهفيزمنلبعضمؤلفاتهحظرفي،اللهوجودعلىالتقليديةللبراهين

حاولوقد.السلطةوإطاعةالقانونحكمسيادةضرورةعلىأيضأيشددكانالسياسي
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قوانينبواسطةوجودها(يدرككانإنه)حيثوالسلطةالحريةمعضلةحلجاهدأكنت

نحوبهالسيرإلىالهادفةالبشريالجنستربيةقصةالتاريخاعتبروقد.وعامةعادلة

كنتكانولقد.حزأيكونأنينبغيالفكرأنيرىوكان.للقانونالخاضعةالحرية

فيها.يحترقواأنلاالفرنسيةالثورةبناريستدفئواأنفييرغبونالذينأولئكأحد

النظامبأنيؤمنوكان.العنيفةالثورةأمامرعبأيرتجفلكنهمعتدلآليبراليآكانفكنت

ديمقراطياتجاهفيويعمليشطفكرهوكان،الحكمأنظمةأفضلهوالجمهوري

ضرورةعلىيشددإذكنتولكنكنتفيذلكعكسيعتقدمنوهناك.ليبرالي

بالنسبةقليلأمبتذلأالسياسيفكرهيكونوقد.بالحريةيؤمنكانأيضأفإنه،السلطة

المراعظمنأبعدإلىبنايشرلاالعالميالسلامفيالشهيرمبحثهأنكما.هذاليومنا

فيالجذورعميقاحترامهوللفردالعميقكنتاحترامولكن.المألوفةالطوباوية

البشريبالعقلارتفعقدكنتأنبوضوحنشاهدفنحن.العظمىالنقديةفلسفته

حذدهاالتيالمرتبةفوقبكثيرتسمووالقداسةالأهميةمنمرتبةإلىالباطنيةوبالذات

الخارجية.للشروطويخضعونهسلبيأتحديدأالعقليحذدونفهؤلاء.وأتباعهلوكلها

بذاته،ذاتهيحددالذيوهوشيء،لكلوالبوتقةالقطبهوالعقلأنفيرىكنتأما

يمليالظاهراتيةالنواحيفيحتىوهو،ذاتهفيشيئأأوظاهرأ،لابوصفهحروهو

هوالخليقةلكلالنهائيالغرضأنويعتقد.عليهالطبيعةتمليمماأكثرالطبيعةعلى

أخلاقيأ.كائنأبوصفه،الكاملالإنسانتحقق

)11(هيغلبأن)علمأقاطبةالحديثينالفلاسفةأعظمكنتالناساعتبرماسرعان

جعلالذيهوكنتأنالواضحمنلكنعثمر،التاسعالقرنفياللقبهذاينازعهكان

السياسيالفكرفيالضخمبإسهامهالناساعترفوقدممكنأ(.أمرأهيغلفلسفة

رفضإنهحيثمنالتنويرعصرلفلسفةالخاتمةوضعالذيهوأنهويبدو.والأخلاقي

للمذهبجديدةصورةوأوجد،المربكالشكيوالمذهب،التجريبيالمذهبمنكلأ

قدمكما.لهكنتنقدبعدالتجريبيالمذهبعنالدفاعبالإمكانيعدفلم.العقلاني

فيجاءتالتيالأجياللنفوذهمأخضعواالذينواللمبراليينللرومانشةالمعالمبعض

إنهغير،كنتمنأكبركانت،الليبراليةالرومانسيةالفكريةالثورةلكن.كنتأعقاب

معها.متكاملأجزءأ،مابطريقة،كان

حنتبعكالفلاسفة

ونيتهون،بكنت،الذهبيعصرهافيالألمانيةالفلسفةنسلمنالعظماءيبدأ

الزمنيةالمدةخلالجاؤواآخرينفلاسفةثمةأنغير.بهيغلقرننصفقرابةوبعد
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فلهلموفريدريكفيختيجوتليببوهانهؤلاءأبرزوكان.وهيغلكنتبينالفاصلة

تثقف.الفيلسوفينهذينعنللغايةمكثفةبخلاصةسنكتفيوهنا.شللنغفونيوسف

الثورةمحئذيمنكانوقد.الفرنسيينالتنويرعصرفلاسفةمؤلفاتعلىفيختي

والاجتماعالسياسةفيالهامةالمباحثمنعددأوكتب.ومناصريهاالفرنسية

الأمةإلى!خطاباتبعنوانالمعروفالشهيرمؤلفههوأشهرهاأنشكولا.والاقتصاد

علىنابليونانتصار،الكتابهذاوضعإلىدفعهوقد.م1857عاموالصادر"الألمانية

عامفيأدىالذيالأمر،الدينفيالمقالاتمنعددأأيضأفيختيوكتب.بروسيا

فختيجولاتأنويبدو.)!ولحل!(ينياجامعةفيكأستاذمنصبهمنطردهإلىم9917

)ولكنالإلحادتهمةإليهوخهتبحيث،وعميقةبعيدةكانتالدينموضوعفيالفكرية

مسرفأكانفيختيأنوالحق.بالحلولية(إيمانمننوعإلىيشيرتلككتاباتهفيبداما

ولكنه.بذاتهقائمآعلمأالفلسفةتكونأنينبغيبأنهاعتقدولقد.مزاجأالرومانسيةفي

المثالية،الفلسفةغير،أخرىفلسفةكلبأنلاعتقاده،المثاليةبالفلسفةوبشراعتنق

الكرامةعلىيقضيمماوهذا،الماديةوالفلسفةالجبريةالفلسفةإلىبصاحبهاستنتهي

الكونبأنيعتقدكانفإنه،لنفسهفيختيشكلهاالتيالحقيقةلصورةووفقأ.البشرية

نوعها،منفريدةفاعليةإنهاحيثمن،تمامأتوعيناوهذه)5!س!(،الأنامنيتشكل

للطبيعةالأساسوهيبالذاتكاملوعيفيذاتهاتحقيقشيلفيوتكافحوحرة

اللتقنيةالجملأوالجوفاءالكلماتكلجانبأطرحناإذا"إنه:يختيويقول.بأكملها

البشرية،إرادةعنتعثرهذهالحقيقةرؤيةفان،القلةعداماالجميعأربكتالتيالطئانة

المطلقةالروحعنالتعبيركونهابسببوذلك،للكونالرحىقطببوصفهالوعيأو

أرواحناوإن،الحقيقةيشكلالذيهوالتصورأوفالروح.الكونمنهايتكونالتي

هي،حدسيآالوجوداليقينالشيءولكنه،للوصفالقابلغيرالأساسيبوعيناالممثلة

الوعي"إن:قائلأيختيويستطرد.!هذهالعالملروحالمحسوسة)المظاهر(المجالي

وأالفكرداخلعليهنعثرأننستطيعلالكمعولكننا.وخبرةفكركلأساسهو

.الخبرةأوللفكرموضوعأليكونقابلغيرلأنهوذلك،الخبرة

والوجوديونسارترأيضأبهقالوقد،وواقعصحيحفيختيقالهماأنلناويبدو

كلإن،تشويهأولهتأويلودون،فيختيقولإلىاستنادآإنهنقولونحن.المعاصرون

الله.مع!العالم"روحأو!"المطلقساويناإذاوذلك،اللهمنجزءأواللههومناواحد

جاءقدحالكلعلىفإنه،التقنيةالوجهةمنبالرومانسيليسفيختيكانف!ذاوهكذا

هوالعالمإنفقوله.الأوسعمعناهاحيثمنرومانسيتهافيومسرفةفسكرةبفكرة
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الأخلاقيةخبرتناخلالمننستطيعوأنناالروحيالعالمهذامنجزءوأنناروحيعالم

المشكرة.فيختيبفكرةأعنيهمافهذا،الكونذرىأرفعونلمسنلامسأن

أثرلهكانوالذي،ومساعدههيغلوصديقفيختيتلميذ،شللنغجاءثمومن

عاميبينسيماولا،والمؤلفاتالمقالاتمنبسيلفاضحيثهيغلفيبالغ

ئسضىماإلىالمثاليةالنظرةتطويرإلىأدىالذيالأمر،م2018وم7917

الطبيعةعلىفيختيمنأكثرشذدوقد)المستشرق(."المتعاليالمثالي"المذهب

هيغلكانالتيالطريقحددكما،للمطلقالموضوعيةالصورةبوصفهاالفيزيائية

عرضهفيتتمثل،شللنغتصوراتمنفكرةأهمولعل.مباحثهمنكثيرفيسيسلكها

الحدسففي.الأسمىالإنجازبوصفه،الجماليالحدسفعلأي،الفنيللخلق

تركيبفي،المطلقصورتاهماوهذان،الواعيةالقوىفياللاوعييندمج،الجمالي

فشللنغ.متناهيةصورةفيهياللامتناذاتفيهتتجفىفنهوالفعلوهذا.واحد

هوالوعيوأن،الفيزيائيالموضوعيالعالمأوالحقيقيالعالمهواللاوعيأنيرى

منهمايتشكلاللذانالجزءانهماالعالمينهذينكلاوأن.والذاتيالمثاليعالم

فيالموضوعييندمجحيثواحد،كونفييندمجابأنيقضيقدرهماهـان.المطلق

للطبيعةالفنانيعطيعندماالاندماجهذاويحدث.الموضوعيفيوالذاتي،الذاتي

معها.يتعاونعندماأوشكلأ،

شديدأ.استهواء،منهمكوليريدجسيماولا،الرومانسيينشللنغاستهوىوقد

علىللفنانالميتافيزيقيالمرتكزوفرفشللنغ،مفهومريبلاهوذلكفيوالسبب

بوصفه،للشاعرالرومانسيالمذهبفتمجيد.وضوحهافيمثيللهايسبقلمصورة

لحقيقةمكتشفأوبوصفه،البشريللجنسبهالمعترفغير""المشزعبوصفهأوعزافآ،

شللنغبأفكارالوثيقالارتباطترتبطالأمورهذهفجميع،المنطقيةالحقيقةمنأرفع

المذهبمناهضةعلى،الفلسفيةحياتهمراحلأواخرفي،شللنغأقدموقد.ونظرياته

يعتبرمذهبمنلنوعبعرضهوذلكالتجريد،فيمسرفأمذهبأبوصفه،لهيغلالعقلاني

الذيكيركفاردالوجوديالفيلسوففيأثرلثمللنعوكان.الوجوديبالمذهببشيرأ

برلين.فييلقيهاشللنغكانالتيللمحاضراتباهتماميصغيم0184عامفيكان

ودون،سلبيةفلسفةاعتبرهإذ،ومفاهيميتجريديتفكيركلرفضإلىشللنغوانتهى

الأساطيربتاريخالشديدالاهتماميبديوكان.والمحسوسةالموجودةالحقائقمستوى

وشللنغفيختيأنلناويبدو.هذاعصورنافييونغالمفكرشأنذلكفيشأنه،الدينية

قيدعلىيكونأنلهقذرلو،الذيكنتفلسفةعنجدأبعيدأفلسفتيهمافيذهباقد
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هوكانكنتولكن.رفضهاإلىحتمألخلص،الفلسفيةنظرياتهمانشراحينماالحياة

المنطلق.لهماوقرأنهإذ،أطلقهماالذي

العملاقة،الشخصيةبتلكالألمانيالتفلسفمنالعاديغيرالدفقذاكانتهى

فيالأوروبيللفكربالنسبةالثمراتأشهىهذهالألمانيةللفلسفةكانوقد.هيغل

التأملإلىالبحاثةالحادالفكرجمعتفلقد.عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصف

ولابدتعليها،زمنمضيبعدولكن.الأخلاقيةالرفعةمنكبيرمقدارفيالجريء

الجائزمنوأنه،الميتافيزيقافي"مفرقة9فلسفةأنهاعلى،الألمانيغيرالعالمفيسيما

قد،أخرىجهةمنولكنها.طئانةوجملمنفقكلامعنتزيدلالكونهاتجاهلها

فيختيلأنوذلك.قبلمنعرفتهأنلهايسبقلممتطرفأمنظورألأوروباأوجدت

المسبحيالمفهومعنيستعيضللدينفلسفيأبديلأقذماقدهيغلبعدهماومنوشللنغ

للهمساويأالإنسانكونالمفهومهذافيماأبرزأنوالحق.للمطلقبمفهومهم،لله

الترجماتلكن،البشريةالفردية)5!!("الأنا"تمامأهوالمطلقيكنولم.تقريبأ

البشريفالوعي.الفردية"الأنا"والمطلقبينتقريبآساوتالفلسفاتلهذهالشعبية

يقولكمابالواقعهي،والأخلاقيةالفيةالإنسانفخبرة.فيهويشاركالإلهييعكس

المتحدةالألمانيةفالمثالية.خلالهمنوتفعلالإنسانداخلتنشطكونيةقوى،هؤلاء

أدخلتوبذلك،البشريةالنفسداخلوالفاعلةالغامضةالقوىألهتقد،الرومانسيةمع

عشرالتاسعالقرنطبعالذي(الاجتماعيةأوالفنيةالأعرافعلى)الثورةالتيتانيةمفهوم

الشاعرسمعتوهكذا.للغايةخطيرأالبعضاعتبرهالذيالأمر،الوضوحشديدبطابع

."لأعاليافيللإنسانالمجد":ينشد)ح+ولهولأ*3((01)سوينبرن

عصرفيالألمانالفلاسفةكبارأجراهاالتيالعميقةالأبحاثفإنحالكلوعلى

يانالجنرالقرر،عشرالتاسعالقرننهايةفقرابة.البشريالجنسخيالألهبت،كنت

ذإالعملاعتزال،عمرهمنالثلاثينيتجاوزلماوهوطائلةثروةجمعأنبعد،سمطس

كنتفلسفةلدراسةوالتفرغ،البرتقالمنبأشجاريالعنايةالآنأفضلاإنني:قال

فكنت.مفكركلحلمهو،إفريقيالجنوبالجنرالهذاقالهمايكونوقد.!النقدية

عشر.التاسعالقرنفلسفةهمأنهمللناسيعنونكانوا،الفلاسفةمنوأبناؤه

الشاعرخلالمنإنكلتراإلىطريقهاالألمانيةالفلسفةوجدتماوسرعان

عصرلأنوذلكفرنسا،فيشهرةأضيقكانواالألمانالفلاسفةأنغير.كوليريدج

النفسعلمخلالمنسيماولا،فرنسافيالنفوذبالغيزاللايومذاككانالتنوير

الفرنسيالفكرينفيبعد،فيما،تأثيرهمولكن.كونديلاكوضعهالذيالتجريبي
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والرومانسية،المثاليةتياراتها،أيضآلفرنساأنذلكعلىزد.شديدأأصبحوالإيطالي

وفكتورحولأءول(س!!)ول،عأ!)22(بيرانديمينفي،المثالسبيلعلىتمثلتالتي

.(ح5ول3أ+)نزكو

الرومانسيالمذهبأصول

سيماولا،روسوجاكبجانبدأقدالرومانسيالمذهبأنمتواترقولثمة

مآقيمنسيولأالدمعاستذرفتالتيأ،الجديدة"هيلوازنجاحهافيالمدهشةبروايته

بوجوهشبيهةوجوهبعضويطالعنا.م1762عامفيصدورهافوروذلك،أوروبا

الشاعرلدىسيماولا،عشرالثامنالقرنكتابمنآخرينكئابلدىالرومانسية

الشاعرينالبعضئصثفكمام(.1748عام)المتوفىطومسونجيمسالإنكليزي

ذاته،الوقتفيكانالكنهما،الرومانسيالعصرتقدمابشاعرينوكوبرالاءعك!(جراي

جهةمنوكوليريدجووردزورثجهةمنوبوبدرايدنبينالرابطالجسربمئابة

اسمعليهاأطلق،التنويرعصرمنمرحلةفابتدعاشا()ح!أكلايفجيفريوقام.أخرى

قبلمامصطلحكانإذاعماالسؤالذهنناإلىيتبادرقدوهنا.الرومانسيالتنويرعصور

.الانفعالأوالعاطفةهوالمقثمالميزانلأنوذلك،الفاثدةبالغمصطلحأ"الرومانسية

وباميلا"،"جوليروايةعصرفعاطفية.الصحيحبالميزانحقأليسالميزانهذاولكن

المشتركةالصفاتمنالقليلإلالهاليسولكن،العقلعصرفيمألوفةعاطفيةكانت

أثرقدروسوفإنحالكلوعلى.الرومانسيبالمذهبئعرفبعدفيماأصبحمامع

بناوليس.أعقابهفيجاءااللذينالجيلينأوالجيلمنالرومانسيينجميعفيعمليأ

فرنسافيأصبحتوالأساطيربالضبابالمغلفةروسوشخصيةبأن،القولإلىحاجة

اعتمد،الوقتببعضالرومانسيالمذهبحلولوقبلأنهذلكعلىزد.معبودأإلهأ

آلامالأولروايةجاءتحيث،الرومانسيالأسلوبوشللرغوتيهالألمانيانالشاعران

سكانمعظمأبكتإنهاإذ،لروسواالجديدة"هيلوازلروايةتأثيرهافيمنافسةفيرثر"

والعاصفةاالاندفاع9حقبةفيسيماولا،المبكرةشللرمسرحياتأنبينما،أوروبا

عام""اللصوصمسرحيةشللركتب)فلقدرومانسيةمسرحيات،سنواتطوالبقيت

أما.الألمانوالشعراءالكئابكانالأوائلمنروسوتلاميذألمعأنويبدو.م(1781

يتمتعفولتيركانحيثوراسخأ،وطيدأالعقلانيالتنويرعصرنفوذبقيفلقدفرنسافي

عقدذكرعلىجثناأنلناسبقوقد.وفاتهقبيلم1778عامفيانتصاراتهبأضخم

.مارتانسانمزاجخلالمن،المتئرمالقلقالثمانينات

أدبيةمنالحياةتجميدإلىتنتزعكانتالتيالفرنسيةالثورةانفجرتثمومن
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تمثيلهايجريكانالتيالسياسيةالميلودراماعلىالبشراهتماماتتركيزدىالى،وفكرية

الأمر،الألمانيلونهافيفاضحةالرومانسيةأنيرىالفرنسيينبعضوكان.باريسفي

الفرنسية،الرومانسيةولكن.الغيورالفرنسيالوطنيمشاعرمعتتفقلايجعلهاالذي

منوذلكفرنسا،علىوجودهاتفرضأن،م185وهم1018عامبيناستطاعت

الكتابينإطلالةفمع.عصرهفيالأدبعميدشاتوبريانالطاغيةالشخصيةتلكخلال

جديدمزاجالفرنسيةالآدابعلىدخل،)خولحول("إرينهو)،)!،ول("آتالاأالمعروفين

جدها.وروسو،الفرنسيةللرومانسيةأبأشاتوبريانأصبحوبذلك،جديدوأسلوب

شعرأيحاولانأو"وردزورثكوليريدجالشابانالشاعرانفكانإنكلترافيأما

.الأدبعالمفيثورةمنأقليكونلنيحاولانهالذيالشعرأنيعرفانوكانا.جديدآ

لكنها)حط!)!(،)6(بلايكوليمالطزافوبالشاعربهاالإنكليزيةالرومانسيةبدأتفقد

(م)9178!البراءة"أناشيدكتابيهبلايكطبعوقد.الوقتلبعضغامضةبقيت

إلايفهمهماولمأحدانتباهيلفتالمالكتابينهذينلكنم(.)4917أالخبرةو"أناشيد

ولم،ونفاشكمصضمماحل!إلىمعروفأبلايككانفلقد.تلتسنواتطوالالقليل

عشر.التاسعالقرنطوالالحالهذهعلىوبقي.كشاعرمعروفأيكن

نابليونوأقدم.العصرذاكفيالرحىدائرةتزاللاالنابوليونيةالحروبكانت

فيالكابةيعالجان""وردزورثكوليريدجبدأكما،فرنساخارجشاتوبرياننفيعلى

وهكذا.نوعهمنفريدبنجاحمسارهاالرومانسيةفتابعتألمانيافيأما.السياسة

درشدنفيوشللنغونوفاليس،أوغستوأخاهشليجلفريدريكالرومانسيةوجدت

الحركةلفلسفةبالنسبةهامةنظرياتجانبأويطرحونبالرومانسيينينعتونوينينا

هذهدعمفيم()9917بلاهوتهيسهمشلايماخر)1(كذلكووجدت،الرومانسية

عاميبينذكرناهماكلحدثولقد.بموسيقاهيدعمهابيتهوفنوألفيت،الحركة

الأعوامتلكخلالكانت،الرومانسيةأنعلىيدلالذيالأمر،م1018وم8917

بينتزاللاكانتالثمعبيةانتصاراتهالكن.والإثمارالخصوبةروعةبلغتقد،الثلاثة

قادمة.سنواتمنقليلأيدي

م5181عاميبينالنفوذفيذروتهاالرومانسيةالحركةبلغتبزخومها،ومندفعة

وبيرونشلليوكذلكبالاتساعوكوليريدجوردزورثشهرةأخذتإذم183و.

تاريخعرفهاالشعراءمنمجموعةأشهرهؤلاءشكلحيث)ثخا،ح،(،وكيتس)24(

م1813عاموفي.الرومانشةبالدمغةمدموغونهؤلاءوجميع.الإنكليزيالأدب

للتيارالكتابهذاخلقوقد.أالألمان9ال!ثسهيركتابهاشتيلديالسيدةأصدرت
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هذهوكانت.الفرنسيالأدبيالمجتمعفيالشعبيةوأعرضالشهرةأوسعالألماني

ذاتهابالحيويةنابليونوتناهضالجنسوتمارستكتب،ساحرةعجيبةشخصيةالسيدة

نفسها.والحماسة

فرنساأخيرآاستسلمتم0183وم0182عاميبينالواقعةالفترةوفي

مسرحيةباريسمسارحعلىعرضتحينمااستسلامهاوأعلنت.الرومانسيللمذهب

والنقادالمشاهدينعواطفالمسرحيةهذهألهبتحيث"،ستيوارت!ماريشللر

ثمومن.م1018عامفيالمذكوربرالمسرحيةنظممنانتهىشيللرئأنعلمأ.والأدباء

هيغو)7(فكتور،م0183عامفي،أصدرحينما،للرومانسيةولاءهافرنساأعلنت

ضجيجأصخبهذههيغومسرحيةأثارتوقد.)اولءولعس!ول(""هرنانيالشهيرةمسرحيته

ولكنها،حظرهامحاولينلهاالكثيرونتصذىإذ.الفرنسيالمسرحتاريخعرفه

)5(،دوماسألكسندرالشهيروالروائيولامارتينهيغويومذاكوكان.أخيرآانتصرت

ذاتهالوقتوفي.منازعبدونعصرهمكئابوأشهر،الرومانسيةللحركةالفعليينالقادة

المدرسةاسمنفسهاعلىأطلقتمدرسة)*أهعح،اع!(ديلاكروايوجينالرسامترأس

عدةالرومانسيالنفوذاتخذ،عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتوفي.الرومانسية

.تشزباهقدوالتعبيرالفكرنسيجلأننظرأوملموسأ،مؤثرأالنفوذهذاوبقي،اتجاهات

انتشاررقعةفاتسعت"،حالهسابقعلىشيءأييبقىأنبالإمكانيعدلم"وهكذا

كلتجرفلمفالرومانسية،ضدهاتظهرجزئيةفعلردةمنشيءوبدأالرومانسية

راسخةتزاللاالكلاسيكيةالتقاليدكانتحيثفرنساففي.طريقهامنمعارضة

لعضويتها.هيغوفكتورترشيحمراتخمسالفرنسيةالأكاديميةرفضت،الأسس

.م1836عامفيلترشيحهرفضآخروحدث

الذيالأمر،أبدأتتوقفلموالكلاسيكيةالرومانسيةبينالحربأنذلكعلىزد

استنكارهاالفرنسيةالأكاديميةأعلتم9182عاموفي.الفرنسيالمسرحأنعش

قواعدناجميعفيالفوضى"يشيعبأنهالمذهبهذاوصفتوقد،الرومانسيللمذهب

الاعرأصدقاءويعتقد.وروحها"الجماهيررأيويفسدوالأدبيةالفنيةروائعناويهين

وفاةفيتستبواقدالحاقدينالإنكليزالأدباءمنالرجعيينبأن،كيتسجونالإنكليزي

والذي،قاطبةالألمانأدباءأعظمغوتيهأنذلكإلىأضف.مبكرةسنفيكيتس

سليممذهبالكلاسيكيةأنصزحالأمامإلىالرومانسيةمواكبدفعفيشبابهفيأسهم

ذاتدائمآكانتالكلاسيكيةفالأصالة.وموبوءفاسدفذهبالرومانسيةوأن،وصحي

منشيءالرومانسيةمعالمتزامنةالكلاسيكيةفييدببدأكما.ملموسحضور
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،آنذاكالتقديريةالجوائزمعظمنالواقدالرومانسيينبأنسقمناإذاونحن.الانبعاث

منسنأالأصغرالجيلعليهمشنهالهجماتعرضةكانواأنهمأيضأننسىألافينبغي

الذيالجديدالجيلفهذا.بأنفسهمالمسرحيوالزهوالكلامبحشواتهمهمإذ،جيلهم

ومع.شديدتقطيرمنعمليةبعدالرومانسيمذهبهتشزبيفضلكان،أعقابهمفي

عمرأطول)وهذا،م0184عاموبينم0176عامبينالواقعةالمرحلةفخلالذلك

هذهمنتصففيالإبداعقمةبلغوقد،الرومانسيللمذهبافتراضهلنايمكنزمني

أخذفلقد.بأوروباتنزلوالجدلللنقاشومثيرةومستنيرةجديدةبضربةإذ(،المرحلة

بالمذهبندعوهالذيهذاالدقيقالتعريفنعزفأنينبغيإنهيقولونفجأةالناس

الرومانسي؟المذهبهوفما..معالمهإلانسئملموالذي،الرومانسي

فتعريف.الزمنمنقرنطوالللأدباءمحئرأبقيالسؤالهذاأنالحق

تعريفعنالعجزهذاإنالقولحقنافمنولذلك.ومحثرمربكأمر،الرومانسية

منالعديدلهاتخذالمصطلحفهذا.القرنفضيحةبمثابةهوالرومانسيالمذهب

بغضهبسببولكن،كاثوليكيةكانتمثلأشاتوبريانفرومانسية.والمعانيالمفاهيم

كانتهيغوفكتوررومانسيةأنذلكإلىأضف.ملكيةأصبحتالفرنسيةللثورة

تصليوأن،وتكابدتتألمفأن.ثوريةوحتىليبراليةمحافظآ(بدأبأنه)علمأجمهورية

بالطبيعة،تتصلوأن،بحريةرحلاتفيتغامروأن(اليونانفيبيرونقاتل)كماوتقاتل

تتجاوزوأن،بانفعالتعشقوأن.رومانسيعندئل!فأنت،تاريخيبحستتمتعوأن

عشر،الثامنالقرنولكن.رومانسيأيضأعندئدفأنت،التقليديةالأخلاقيةالحدود

القرونجميعشأنذلكفيشأنه،الرومانسيةالمواصفاتتلكجميعومارسعرف

أوسيانالبدائيشبهالشاعرذاكأشعاروتطالع،الوسطىالقرونعنتقرأفأن.الأخرى

...الحزينةوآثارهاالجميلةاليونان،الغابرةالكلاسيكيةأيضآتتعثئقوأن330(،)ول!أ

يأنتساءلتراناوهكذا...بدورهرومانسيإنهإذ،بالقدرناهيك،رومانسيأيضأفهذا

الرومانسيةإننقولولهذابه؟اللائقةبالروحب!نجازهقمناإذارومانسيآيكونلاشيء

ومن.مذهبأوعقيدةأولنظريةمصطلحأمنهاأكثر،وأسلوبمزاجمصطلحهي

والأساليب.الأمزجةبتعريفيقومأنالمرءعلىالعسير

الناسإنحيث،اليوميحديثنافييرافقناالمصطلحهذاغموضأنخلافولا

لهااستعمالهمويجري.أحاديثهمفينطاقأوسععلىأ"رومانسيكلمةيستعملون

المختلفة.المعانيشتىعنلتعئر

إارومانسيمكانمنله،يا:كقولك:الجميلالساحرتعنيقدرومانسيفكلمة

02م/الحديثالأوروىالفكرتاربخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبماالفكر.تار603

الجذابتعنيوقد!"قديمرومانسيبيتمنله"يا:كقولكوالقديمالغامضتعنيوقد

إنهانقولتراناوهكذا...والماجدوالبطوليوالحالموالرؤوىوالمئيروالصباجنسيآ

الكلمةهذهاستعماليستطيعلاالمرءولكن...حقيقيمعنىأيتعطيناأنيمكنلا

بأنعلمآ،دلالتهالأمرلهذاأنوالحق.حذررصين،عادي،غبي:كقولكالتعبيرفي

منها.المتناقضاتعلىحتىويحتوي،تمامأواسعمعانيهانطاق

التاسعالقرنفيالفكرثورةمطلعامنذ:لظ!!(3)ولهدوسنكريستفورقاللقد

بعضهايرتبطلاالتيالأشياءمنلعددممئزةعلامةالرومانسيالمذهبأصبح،عشر

العواطف،:التاليةبالكلماتذلكعلىالملضربوقد.عرفيةبروابطإلاببعض

النظرة،جديدةخبرةاكتسابوراءالجد،للحقيقةمنبعأبوصفهالحدس،الطبيعةحب

لها.نهايةلافلائحته،دواليكوهكذا...آلةلاعضويأنظامأبوصفهالمجتمعإلى

يثيرالذيالأمر،الكلاسيكيةالقواعدعنالخروج،المسرحيةفيرومانسيةكلمةوتعني

لغةاستعمال،إ"وردزورثربالنسبةالأقلوعلى،الشعرفيوتعنيالتقليديينسخط

الخيالية.الشخصياتفيلاالفقراء،منالبسطاءفيالقصائدونظم!أدبيةإلابسيطة

الممكنمنأنهعلى،البارعةمباحثهأحدفيالأهلس!!هصأ(لافجويآرثربرهنوقد

واستطرد.تناقضأوضحالمتناقضةالمعانيجميعالكلمةهذهلمفاهيمتكونأن

بل،فقطواحدأشئأنعنيألاالرومانسيةعننتحدثحينماينبغيإنهيقوللوفجوي

بعضهامعانيهاواختلطت،واحدةحقبةخلالهاحدوثهاتزامنالتيالأشياءمنعددأ

كانالرومانسيالمذهبإن9:قائلألوفجويوششرسل.ومحيرأمربكآاختلاطآببعض

الإنسانيوبالمذهبالمسيحيةإلىبالعودة،الرجعيةوبالروحبالتقدمالإيمانيعني

مفهومحولاليومحتىيختصميزاللاالفلسفاتمنعددأأنذلكعلىزد."الطبيعي

عددأهكذاتعنيأصبحترومانسيةكلمةأنالتقريرإلىلوفجويوينتهي.الرومانسية

شيء.أيعنتعئرلابذاتهاأصبحتبحيثالأشياء،منضخمأ

ولكن.الحقيقةمنالاقترابغايةاقتربقدالسالفقولهفيلوفجويأنوالحق

إطلاقألهيكنلمالرومانسيالمذهبأنالاستنتاجإلىنخلصألابداهةعلينايتوجب

منطما.لاكونهبسببحقيقيأ،ذلكمنبالرغميكونقدالعصرفمزاج.وجود

المذهبماهيةعليهكانتماتعريففيالصعوبةمنمستقبلأيجدونقدفالمؤرخون

عصرأوالنهضةعصرتعريففيمنهاالمعاصرونالمؤرخونيجدهمانفس،الوجودي

خلالمنتمروهيتراكمآتزدادالتاريخيةفالظاهرات.الرومانسيالمذهبأوالتنوير

.المشتركالعامالتيارداخلذواتهاوتفقد،أخرىبظاهراتتمتزجإنهاإذ.المجتمع
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جمهرة،انتشارهاحين،تجمعالفكرحركاتمنكبرىحركةكلأنخلافولا

كلإنحيث،السياسيينحزبيناكحالهذافيحالهاوان.والمعانيالترابطاتمن

.وأنصارهأعضائهجميععليهيتفقواحدأمذهبآيمثلأنمنأضخمأصبحمنهماواحد

وأ،والجمهوريالديمقراطيالحزبينوجودننفيأنالسببلهذانستطيعلاولكن!نا

حيثما"إنه:القولباشطاعتناإذتمامأ،ذلكمنالعكسعلىبل،لهمامعنىأيانعدام

نكونفعندئدتمامأ،تعريفهاإنسانأييستطيعلاولكن،إنسانكليعرفهانظريةنجد

قدفنحن،النوعهذامنثورةكانتالرومانسيةأنريبولا."كبرىفكريةثورةأمام

تعريفهأوالرومانسيالمذهبمفهومتضييقإلىسعيناإذاالحقيقةبفقداننخاطر

يكمن-وعديدةمتعددةكانتوهذه-الرومانسيالمذهبصورفوراء.الدقيقالتعريف

قويذلكالرغمعلىلكنهغامضأ،لنايبدوماكثيرأالتبدلوهذا،عميقروحيتبذل

بمثابةكانالمذهبهذاإنالرومانسيللمذهبالمعاصرونالنقادقالولقد.وجبار

الطبيعة،معمتناسبآيكنلمأنهحيثمن،وانضباطنظامكلرفضوقد،خضى

الحديثة،النفسعلىموجهأوهجومآخطيرأ،مرضآأصبحوقدحدود،لكلورافضآ

لماليهمبالنسبةالرومانسيفالمذهب."النظاموهدمالفوضىقوىجمعفيهوتشترك

الأغارقةابتدعأنمنذأوروباإليهاستندتالذيالتوازنمبدأإلغاءمنهأقلشيءأييكن

واعتماد،شيءأيفيالإسرافعدمإلىالداعيةبرسالته،الكلاسيكيالمذهب

له.المناسبالمكانفيشيءكلويبقىيكونبحيثالسديد،التناسب

هوالرومانسيالمذهببأنيعتقدونالرومانسيةأصدقاءفإنأخرىجهةومن

للشعروقلوبهمالناسأذهانوفتح،وعديدةمترددةأرثوذكسيةمنأوروباحزرمنأول

قالولقد.والتصئعالتكلفمنبدلأوالإخلاصالصحيحةوالفلسفةوالدين

المطالبةإنها،والفنونالآدابفيالبروتسيتنيةهيالرومانسية"إن:سيسموندي

بأعلىالبروتستنية")نها:آخرونقالوقد.المقيد"الأسلوبمنبدلأالحربالأسلوب

القيودلجميعا"رومينيوسيرفضإنها،الحياةميادينجميعوفيدوغما()بدونمراتبها

."الإنسانالفردروح،الحرةالروحتغلالتي

الرومانسيالمذهبمننعاذج

جاءإذ،التنويرلعصرمضادةفعلردة،بدءذيبادىء،الرومانسيالمذهبكان

الرئيسيةالمكؤناتولجميع،والكلاسيكية،الميكانيكيةوالماديةللعقلانيةمناهضأ

فهذه.كبارهمأرثوذكسيةمنالضجر،بالشبابخلالهاينزلأزمانفهناك.التنويرلعصر

كانفلقد.وغبيةالوجهشاحبةتمسي،ومثيرةثوريةمرةذاتكانتالتيالأرثوذكسية
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لدىعليهاعثرواوقد،جديدةونظرياتجديدةأفكارإلىيتطفعونذاكعصرالشباب

عصرفيالرئيسيةالضعفنقطةوكانت.وبيركوفختيكنتعندثمومنروسو

وفي،الخارجيللعالماستقطابهوفي،للخيالالعصرهذاإهمالفيتتمئل،التنوير

سروتجاهلالدينيةالعواطفوإغفال،الجماليةعميقأوباطنيشيءلكلافتقاره

وواضحآ.مفهومأشيءكلجعلفيمنهرغبةذلكوكل،ورعبهالوجود

كانالتنويرفعصر.إثارةأوكوحيمنبعأالنهاررابعةاو،الحسيعدلموهكذا

وغيروتقليديأالنكهةعديمالأدبيأسلوبهكانوكذلك،الرعشاتتلكإلىمفتقرآ

إلىوالميكانيكيةالماديةبنظرتهاومرفوقةهيدونيةأنانيةفكانتأخلاقيتهأما.شجاع

الحقبةطوالتعالتولذلك.وغبيةخسيسةتبدويجعلهاقدالذيالأمر،الكون

"إنني:الألمانالمثاليونقالهمامكزرآ)4(،كارليلفصاح.الرفضصيحاتالرومانسية

بميكانيكيةقالعشرالثامنفالقردنميكانيكأ"عالمأليسالعالمأنأعلنجهتيمن

البشرية،الطبيعةمنواحدجزءبغيرليس"إنه:فقال،العقلعنبيركوتحدث.العالم

دونهي"الحاسبة"الملكةبأنكوليريدجقالبينما.منها"الأكبربالجزءبتاتأليسوهو

الحدسيللانتزاعتفضيلأالتحليليللعقلالرفضهذاوكان.!المبدعة"الملكة

ضدفعلردةوبمثابة،الرومانسيينقلوبعلىجدآعزيزأ،واحدةوبلحظة،للحقيقة

التنوير.عصر

فرضتهاالتي"القواعد"علىالرومانسيالمذهبفتمرد،الأدبميدانفيأما

علىللعمومياتالكلاسيكيةتفضيلعلىوخرج،والشعرالمسرحيةعلىالكلاسيكية

أوراقعددنحصيأنواجبنامن"ليس:يقولونالكلاسيكيونكانفلقد.المحسوسات

إلىالرومانسيونسعىوقد.تمامآإحصائهاإلىيهدفونكانواأنهمغير."التيولبزهرة

تهكمتالعقلانيةلأنوذلكمنها،لأكثريكنلمإن،للرعشاتمنبعأبوصفهالدين

شيءمنهناكليسأنهشاتوبريانوصزح.وطقوسهعقائدهمنوسخرتالدينعلى

اللدودالعدوكانالغامضلكن.الغامضغير،القلبفيالغبطةإشاعةعلىقادر

اعتدالأمعهيبدوكانالذيفذاك.""الحماسةوكذلك،التنويرعصرفلاسفةلجميع

"بأنهعشرالثامنالقرنكارليلوصففلقد.وبلاهةتبلدأللرومانسيينبدامعقولا،

وصففيمأثورةكلمةهذاكارليلقولوأصبح."معدتهفيوحي،روحهفيخامد

."الشراهةأوالنهم"بعصرالعقلعصرناكيزيودعا.والعناد"البلاهة"الشديدةالمادية

"جونبأئقلا"إننيشللنغوصاح.والسخريةللتهكممحطأ!لوك"إنسانوأصبح

واحتقارها."الدنيوية"بالفلسفةالتنديدعنالرومانسيينمنأييتخلفولم.!لوك
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لكنها،بالعقلالمؤمنةالسماويةالمدينةهذه،عشرالثامنالقرنفلاسفة"فمدينة

ما.هذا.دئار"ولافيهادارلامهجورةأمست،بالشكوالمرعوبةالإيمانعنالعاجزة

بالروحأو،الهيدونيةبالأخلاقيةينددوهو،الرومانسيةالأجيالبلسانكارليلأيضأقاله

.الخنزير"فلسفة9فلسفتهادعاوقد.بالإنسانالجديرةوغيرالحسيةاللذائذعنالباحثة

وراءتختفيوكانتبريطانيافيالحياةقيدعلىتزاللاكانتهذهالعقلفلسفةالكن

،السعادةملاحقةضدهذهالفعلردةأنوالحق."بنتهام"(دالنفعيالمذهبقناع

ذإ.والرفعةالسمومنبالغةذرىإلىبالرومانسيينارتفعتقد،بهيميةحسيةبوصفها

العالمي،والفاتح)15((بروميثيوسإلى)نسبةالبروميثيويالبطلأخرىمرةالإنسانغدا

الحاشيةرجلعداماشيءوكلأيالإنسانأصبحلقد.القديسأو،الأسمىوالحاكم

منلهيكنلموالذي،عشرالثامنالقرنفيالمألوفالبلاطرجل،الابتسامالمتكلف

أنهغير،الحسيةاللذائذيمخدكانكيتسجونأنومع.الحسيةلذائذهإشباعإلاهدف

فيكغاياتإليهاينظريكنولم،المتساميةالمعرفةعالمإلىالمدخليعتبرهاكان

ذواتها.

الشعر،عصرأنهابداهةتعنيفالرومانسيةولذلك،للنثرعصرأالعقلعصركان

المذهبوكان.شاتوبريانكتبهالذيكالنثر،الشعريالنثرمنجديدنوععصرأو

الناسيعدولم.الحياةميادينفغطتتشغبتأدبيةحركةيمثل،مطلعهفيالرومانسي

أضعفه.والتدميث،أنهكتهالكلاسيكيةفالقواعد،عشرالثامنالقرنشعريستعذبون

فيمسرفأوكان،المخلصةالمشاعرعنالتعبيرعنعاجزأكاناللطيفالأدبفهذا

قائلا:بالرومانسي(يكنلم)وهذاجونسونالدكتوروصفهوقد.الصياغةوفيالتجريد

تدؤيالخطابيةالقصائدكانتوبينما،شاعرإلىشاعرمنالفاترالحذرزحف

نومها".فيمستغرقةالعاطفةكانت،الآذانفي

،نقدهمنالجددالشعراءيسلملموالذي،هازليتالشهيرالناقدكتبوقد

:يقول

بالأدبالقديمةالفرنسيةالشعريةوالمدرسةبوبأتباعانحدرالقرننهايةإقرابة

.!والميكانيكيةوالتفاهةالابتذالمندركأحطإلىالشعري

لوكوصفهمابكليعتنونالرومانسيونالشعراءانطلق،العقلعصرمنوانتقامأ

وصورواالشعر،فيجديدبكلجاؤوا،وقدوتجثيثوتافهبنفسهمزهوعقلنتاجبأنه

تنكرفقطالقلةأنشكولا.المعانيأعمقللكلماتواستولدوانفوسهمخلجاتأدق
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تنبضاللغةجعلواالذينفهم.عظيمبدينالرومانسيينللشعراءمدينالأدبأن

يقذر.أوئقؤمأنمنأضخمنفوذهموإن.البشرجماهيرإلىبالشعروأنزلوا،بالحياة

غوتيهوفي،إنكلترافيووردزورثشلليوفي،فرنسافيوهيغوموسيهفيفلنتأمل

الأميركية،المتحدةالولاياتفيولونغفلو)01()91(أمرسونوفي،ألمانيافيوكلايست

فيالشعبيالوعىقالبصنعواالذينهمونفهؤلاء.اسكتلندافيبيرزبوبيوفي

جعلوهلقد.ومنظوممقفىعقلمنأكثرشيئأالشعرجعلواوهؤلاء.عشرالتاسعالقرن

الحياةلأسلوبوفقأ،بالحياةالشعورشكلواوبذلك،الخياليلهبانوصورةرمزأ

التقاليدعلىالتمردبإعلانهمفالرومانسيون،ذلكفيغروولا.نوعهمنالفريد

مثلأوضحوإن.الفنوقواعدالأدبقوانينعلىالثورةفجروا،القديمةالكلاسيكية

فمنذ.الوسطىالقرونفنونمنالناساتخذهالذيالموقفمنيطالعناالئورةهذهعلى

جديرةوغير،وبربريةفخةالغوطيةالمعماريةالهندسةيعتبرونالناسكانالنهضةعصر

سانميدانإن)وله؟؟أك!()28(جيبونالشهيرالبريطانيالمؤرخقالوقد.فنأتسفىبأن

راسكين،ولكن.حياتهفيشاهدهامعماريةهندسةأسوأيمثلالبندقيةمدينةفيماركو

البشرية.المنجزاتأجملبأنهالميدانذاكوصف،السنينمنعقودبضعةبعدوفقط

ماركو،سانميدانجمالعلىاليومئجمعالناسمعظمف!ن،الأقوالاختلفتومهما

بادرتالفرنسيةالثورةأنغير.عامةبصورةالغوطيةالكاتدرائياتروعةعلىوكذلك

وخلاللذلك."الرهبانيةالخرافات"أعمدةبأنهاووصفتها،الكاتدرائياتتلكهدمإلى

حاول،الغوطيةالمعماريةالهندسةانبعثتعندما،عشرالتاسعالقرنمنالثلاثينات

يثيرقدآخرمثلوهناك.البناءفيأسلوبهاوتقليدالكاتدرائياتتلكتجديدالناس

الشاعرإلىينظرونكانوا،الرومانسيالعصرقبلما،الناسأنوهوألا،ذهولنا

الكوميديااعتبارعلىتعوذتالحديثةالعصورولكن.شديدباحتقار)2(دانتيالإيطالي

إلىينظريكنلمعشرالثامنالقرن،العالميةالآدابفيالخالدةالروائعبينمنالإلهية

بالاشمئزازالشعورتثيربأنهاورتونتوماسوصفهافلقد.النظرةهذهوكوميداهدانتي

منفالرومانسيون.العالمفيقصيدةأردأإنهافولتيرأتباعأحدعنهاوقال.والقرت

بعدمنوراسكنوبراوننغوتينسونكارليلثمومنوكوليريدجوشلليوبايرونبلايك

شاهدهاأخرىثمرةأيضآوهناك.واعتبارهمكانتهلدانتياستعادواالذينهم،هؤلاء

والأساطيرالقصصجمععلىالتهافتبهاوأعني،الرومانسيةثمارمنوهياليوم

وأديرة،للطبيعةخارقةوأحداث،مرعبةأجواءمنالخرافاتهذهفيبما،الغوطية

تعرفلاأبعادأالوسطىالقرونلتذوقأننرىوهكذا.شيطانيةوحوادثمهذمة
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قادرأأصبحهذاكلالشاذ،وحتىوالساميالمنتظموغيروالغريبفالغامض.حدودآ

الوحشية،الطبيعةتأملفيالناسيجدهاالتيالمتعةذلكعلىزد.البشراستهواءعلى

عصرعلىرومانسيةفعلردةأيضآفهذا،الغاباتفيوالتحديقالجبالإلىالنظرفي

وغيرأشعثمنظرآمثلأالألبجبالفييرىكانالجديد،الكلاسيكيفالذوق.العقل

كلمةأنومع.كثبعنمشاهدتهايتجئبكيوسعهفيماكليفعلوكان،مصقول

الغاباتتعنيعادةتكنلملكنها،عشرالثامنالقرنشفاهعلىتترددكانتطبيعة

.الجبالولاالعذراء

أصبحفلقد.بالطبيعةوثورووردزورثاهتمامشدةنعرفجميعأأنناريبولا

ارتباطحلقةيشكلميتافيزيقيأساسوالتلالوالأزهارالأشجارإلىللانجذاب

كانفروسو.الرئيسيةالعصرنظرياتإحدىأصبحالأساسوهذا،المثاليبالمذهب

بالعودةطالبناوقد.انفعالاتنامنوتهذيتسترضيناالطبيعةبأنالغامضالاعتقاديعتقد

لكن.البشريالمجتمعحقائقمنأعمقحقائقهناكبأنوذكرناالضرورياتإلى

الإحساسذاك...الحادالإحساسيحسكان،التفلسفمنالكثيروبدونوردزورث

والمحيطالغاربةالشموسنورمستقرهوأن،سحيقةأعماقفيمبثوثمابشيء

وروححركةإنه.الإنسانعقلوكذلكالزرقاء،والسماءالحيوالهواءالمستدير

جميعخلالوتتدفقان،الفكرمواضيعوجميعالمفكرةالأشياءجميعتستحئان

.الكائنات

الراومانسيةالبدايةمنذتفاعلتوحيث،الفلسفةكنتأنعشحيثألمانيا،فيأما

جميعخلالإالمتدفقالطبيعةفيللروحالحلوليالمعنىهذافمان،الفلسفةمع

أشعلكيفذكرناأنلناسبقولقد.الواضحةالصياغةصياغتهجرتقدالأشياء"،

!عظامفلاسفةالثورةتلكوئدتوكيف،الفلسفةفيالثورةالنقديةبفلسفتهكنت

كانواآخرينفلاسفةثمةأنإلىأيضأنشيرأنينبغيولكنأوهيغلوشللنغ"فيختي

افيختي"!،مثاليونهنالككانوكذلك.الرومانسيينبالفلاسفةحصرآأنفسهميسفون

وكانت،الرومانسيللمذهبالشعبيالمفهومتحديدفيإسهامكبيرأسهمواالذينمن

أساسأ،روحيةرؤيةلكنهاللحقيقةرؤيةإيجادفيتتمثلمجتمعةالجهودتلكنتيجة

منالفلاسفةافترضوقد.بالطبيعةالإنسانتربطحيثالعالمروحوحدةافتراضوفي

إنها.بطبيعتهاروحيةوهي،للمعرفةقابلةأساسيةوحدة،مختلفةبأساليب،كنتبعد

العقلمادةمعالمتطابقةصورهاالمظاهروتعطيالمظاهرتحتتكمنعقلمادة

استخدامأعقولنانستخدمعندماوبينهابينناالتماسيحدثحيثباطننا،فيالموجودة
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حيث،مثاليأموقفأبذلكمتخذأ)5!!(،"الأنا"الوحدةهذهفيختييسمىوقد،مبدعآ

أما.الأخلاقيةالخبرةعلىأيضأفيختيوشدد.الأساسيةالحقيقةهوالفكريكون

الإنساني،الوعيفيوالذاتالموضوعبينالوحدةأي،المطلقبأنهافعزفهاشللنغ

إليها.طريقناالجماليةالخبرةجعل

ألاعليناولكن.دامسغامضليلفيغارقآللكثيرينيبدوقد.أعلاهوردماكل

منفلسفتهمأيضأخرجتوقد.جامعةأساتذةكانواالبارزينالفلاسفةهؤلاءأنننسى

كلماتهمفحؤلواوريختروهلدريننوخاليسالشعراءقامعندما،الدرسقاعات

كنظريةوالنفوذالأثرشديدةفلسفتهمأمستوقدملموسةشعريةرموزإلىالتجريدية

جمالية.

بأننا،الرومانسيالمثاليالاعتقاديعتقدونالناسمنالعديدوجدتماوسرعان

بقرابتهانشعروأنبها،نتصلوأن،الطبيعةفيأرقىحقيقةأواللهمشاهدةنستطيع

وشبهتقنيغيروبأسلوبتعبير،أفضلعئرقدكارليلأنوالحق.لنفوسناالجوهرية

المعروفالخارجيالعالمإن9:قالحينماالرومانسي)91(المثاليالمذهبعنشعبي

الإلهيةالصورةهيالحقيقةصان.بحتمظهرهوعلومنا،تسبرهوالذيلحواسنا،

أصبحوقدالجسد".منكالنفس،المظهرمنوهي.عنهالأصلوطبقالمنظورةغير

فرنسيينمنالأدباءلدىالماثورةالكلمة(الاستشرافي)أوالمتعاليالمذصبمصطلح

نذكرأنولكفي.م184و.م0182عاميبينالواقعةالزمنيةالمدةخلالوأميركيين

قوةمنالمصطلحلهذاكانماالأميركيونيتذكركي،أمرسونوالدورالفاسم

.ونفوذ

المظاهرجميعبأنالناستقنعقدالمتهورةالرومانسيةالمثاليةالنظريةأنوالحق

شبيهأيكونأنيستطيعمناواحدكلوأن،خداعهيإنمامثلآ،الاجتماعيةكالتقاليد

الحلوليالمذهبمنقريبةالنظريةوهذه.نفسهفيالبحثعلىفقطتجزأإذا،بالله

الثملالإنسانكانحيث،للكنيسةبالنسبةكهرطقةزمنطويلمنذالمعروفالصوفي

فيواضحةجذورآلهاأنريبولا.مباشرةباللهيتصلأنيستطيعبأنهيشعربالله

وقالالمنبعهذاإلىبلايكوليمتصوفأصولالبعضردوقد.الجديدةالأفلاطونية

وقد.الألمانالمتصوفةيقرأأنقبلالصوفيعلىالقدماءعندعئرإنهأيضآكوليريدج

كونيتوكتب.الهندوسيةالفلسفيةالدينيةالتقاليدأيضأ،العصرذاكفيالناساكتشف

شكلهبذلالذيالشرقيالحلوليالمذهب"إن:يقولم1184عامفي)(حولأولكاا

السيرالإنكليزيالأديببأن)علمأ.أالشرقيالنهضةعصرعنالمسؤولهو،الألمان
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الأدبمعظموترجمااكتشفااللذانهما،335ءهول!()ولديبورونوالفرنسي،جونزوليم

.(الهندوسيالكلاسيكي

لأنوذلك،الفنانينجميعمراتبفوقالشاعرمرتبةانالرومانسيونواعتبر

بومضةالحقيقةينتزعالحدسيبعمله"فهو.يبدعحينمااللامتناهيةبالروحيحسالشاعر

صورةأنلكعلىزد.تحليليةأوتجريبيةحقي!قةكلمنأعمقحقيقةوهذه...عين"

الرؤويللعنصرصورةأوضحولعل.الحقيقةمفاتيحوهي،الطبيعةرموزهيالشعرية

والفنانالشاعربلايكوليممؤلفاتفيتطالعنا،الرومانسيالمذهبعناصرمنالديني

يعتقدكانفقد.الكونروحمعأفكارهبتطابقالمؤمنبلايكوليم،الإنكليزيوالعزاف

معانيالقديمةالدينيةالحقائقيعطيدينيآنبيأيكونأنوالفنانالشاعررسالةبأن

الرمزيةللمدرسةتقومأنقبل""الرمزيالشاعربلايكأنذلكعلىزد.جديدة

جديدةأسماءأطلققد،يونغقبل،للاوعيالبدائيالطرازومكتشف،قائمةالفرنسية

بأغانيالشبيهةأغانيهوأن،إنكلترافيأجديدة"أورشليمبناءعنوتحدثالآلهةعلى

البدائية.الأخلاقيةالدينيةالخبرةتلامسالأطفال

بل،ببلايكترتبطلاأالجديدة"بأورشليمالمسماةالكنيسةأنخلافولا

،م1772عامالمتوفى3(حل!ا)!عه؟ولس!4سويدنيبررغ)9(عمانوئيلالسويديبالعزاف

شهرة،إنكلترافيسيماولا(،)المسيحيالجديدللعهدالمف!رةلكتاباتهأصبححيث

أتباعهمنطائفةاليومحتىوهناك.عشرالتاسعالقرنمطلعفيوذلك،واسعةشعبية

الألمانياللاهوتيوسعى.أميركافيبالغأاهتمامأآراؤهلاقتوكذلكإنكلترا،في

الخبرةإلىالدوغمامنالمسيحيةلتحويل3(حطحء+أح)"ح)3شلايرماخرالرومانسي

وذلك،وغرضهاالحياةلمعنىبالنسبةصحيح،تجريبيأصحيحإيمانوهذا.الباطنية

اللاهوتمنالنوعهذاتطؤروقد.ملموسةبشريةمصطلحاتإلىعقائدهتتحولعندما

الحقائقإنوقالت،المسيحيللدينالحرفيةالمعاتيرفضتليبراليةمسيحيةإلى

الدنيويةالأهدافتمتصماكثيرأوهي،واتساعأعمقأأشدهيالمسيحيةفيالجوهرية

العاطفيةالخبرةعلىالرومانسياللاهوتشذدوقد.الاجتماعيةالعدالةأوكالحرية

التقوية،الإنجليةالمسيحيةانبعاثمعأيضأوتفاعل،للإيمانميزانأبوصفهاالباطنية

ذاكشهدوقد.م182وهم0178عاميبينالشعبيةواسعالمذهبهذاأمسىحيث

آمنوقد.واللاأرئوذكسيةحماسةالمتقدةالمسيحيةالطوائفمنعددنشوءالعصر

فيإدراجهم1815عامفيوحاولالمذاهبتلكبأحدروسياامبراطورألكسندر

تشجم"جديدة"بمسيحيةيبشرسيمونسانالاشتراكيوقام.المقدصالحلفمعاهدة
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داخلالإنجيليةللحركةكانكما.التنويرعصرإلىيعودالذيالاشتراكيمذهبهمع

العصرفيالشديدالأثر،عشرالثامنالقرننهايةفيبداتوالتي،إنكلتراكنيسة

داخلأوكسفورد""حركةأظهرتعشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتوفي.الفكتوري

منالمرتذونهؤلاءوكان.وآخرين)ولءحاحلأ(نيومنجونالكاثوليكيالمذهب

فيوالرومانسيينيشتركون،ونفعيماديمنالمذهبينضدبثوريتهم،الأنجليكان

لفنونالإخلاصوفي،بالتاريخواحدحسقوفي،واحدةوروحيةشعريةعاطفية

وأعرافها.الوسطىالقرون

فبلغتعميقآوغاصتالشعبيةالجماهيرأعرضفشملتالدينإلىالعودةجاءت

شاتوبريانفطلع.مرموقينكئابآأيضآشملتولكنها،المجتمعمنالدنياالطبقةحتى

المؤلفاتأشهرأحدالكتابهذاأصبحماوسرعان"،المسيحية"عبقريةالشهيربمؤلفه

إلىيتجهان،وبيرونشلليأقولولا،وكوليريدجوردزورثرأيتكما.الرومانسية

"موضة"يعدلمعثمرالثامنالقرنمارسهالذيالآلهةعلىفالتهكم.المسيحيةالتقوى

بالهرطقةيلتقيويكاداللاأرثوذكسيةيقاربمرارآكانالدينيالشعورأنومع.العصر

خور.أوضعفأيينتابهولم،حماستهتوهجعلىحافظأنهغير،الحلولية

فيفهي.ومنهجآنظريةغامضةالرومانسيةفكانت،السياسيةالناحيةمنأما

وهكذا.وسلبأإيجابآمعهاالتفاعلمنلهابدلاكان،الفرنسيةالثورةمعتزامنها

وشاهدت،مهفلينمؤيدينصباحهافيالثورةيستقبلون،الرومانسيينوجدت

انقلبثمومن.باريسشوارعفيالفرنسيةالجماهيرمعيرقصالشابوردزورث

منبالكثيرمشحونةبيركإدانةوكانت.لهابيركإدانةإلىأصغواإذ،عليهاالرومانسيون

كانت،الرومانسيونفهمهاكمافالثورة.الرومانسيالمذهبعلىالعزيزةالأحاسيس

فمعظم.رجعيةحركةلذلكوهيفشلها،سببوهذاعثمر،الثامنالقرنعقلانيةتمثل

التاريخحركةوبين،متميزتاريخيكحدثالثورةبينيمثزونكانواالرومانسيين

يخالجهملمالرومانسيينولكن.تجسديهاالثورةأساءتالتيالحركةهذه،الأعرض

منهمأيحنماونادرآ،التاريخسياقفيقدمآالمستمرالإنسانيةزحففيشكأي

غوغائيةامبرياليةإلىانحلتقدالثورةأنعلىمتفقينكانواأنهمغير،القديمالنظامإلى

وقد.التنويرعصرماديةتربة،الفاسدةالتربةفيجذورهاضربتلأنها)اءتلاصا(كلبية

عقمهاإلىيعودفشلهاسببأنالفرنسيةالثورةتاريخعنالشهيرمؤلفهفيكارليلقال

)كارليل(الأبطالبعبادةالمؤمنولكن.نابليونجاءحتىعظمىشخصيةأيةإنجابفي

منيعتبرالذيالأمر،الملهمةالقيادةلفرنسايوفرلملأنهأيضآ،القديمالنظامأدان
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بمذصب،وردزورثاعتقدكما،الرومانسيونيعتقدوقد.الأكيدالانحلالأعراض

من،ستتحققالطوباويةهذهوبأن،البشريالجنسبكمالوالمؤمنالساذججودوين

تغييربواسطةبلوغهيمكنلاالذيالأمر،الباطنيةوعيهلقوىالإنسانتحقيقخلال

الحكومة:أشكال

متحمسأبدأفلقد.نيتهفيأنموذجيهوبالسياسةكوليريدجاهتمامأنريبولا

عامفينظمهاالتيقصيدتهولكن.الباستيلاقتحامفيهايمجدقصيدةونالم،للئورة

معلقآوقال.آمالهوخيبةبيأسهتطفحفرنسا"،إلىانشيدعنوانتحملوالتي،م8917

".السياسيةالحقائقجميعبذورعلىبيرككتاباتفينعئر"إننا:بيرككتابعلى

كراهيتهفيأسرفقدبيركبأنأيضأاعتقدكوليريدجولكن،الفرنسيةالثورةحقائق

المطلق،كنتأمرأنوالحق.للسياسةأخلاقيةقاعدةهناكتكونأنفينبغي،للثورة

ولقد.القاعدةلتلكوالوطيد،الراسخالأساسهو،شيئآبوصفهالإنسانيعاملبألا

الذي،السياسيالاقتصادعلمالكاذبوللعلم،للفرديةلدودآ"عدوأ:كوليريدجكان

بعضآالناستربطالتيالصوفيةالعلاقاتإنكوليريدجويقول.رزينآ""هراءاعتبره

ذلكفيشأنها،الإلهيةالصورةتعكسالتيالمقدسةالمجتمعذاتيةتقريبآهي،ببعض

".الفيزيائيةالطبيعةكشأن

الئامنالقرننظرةمعتقابلهافي،المجتمعإلىالعضويةالنظريةهذهأنريبولا

الرومانسية.ملامحمنبارزملمحلهي،الفرديةالذريةعشر

تقديمفيينجحلملكنه،بالعمقتتصفالسياسيةكوليريدجنظرياتأنوالحق

الأشياء،بعقديةتمامآيعيكانفلقد.المطلوبالتماسكمتماسكسياسيبرنامج

برنامج.إلىمنهاضرورةأشدالإنسانيالفهمإلىالحاجةبأنشعرولذلك

يصورونفهم،الشعراءمنالإنكليزيةالرومانسيةالمجؤةمنالأخرىالنجومأما

وكوليريدجوردزورثكانفإذا.الرومانسيالمذهبيكتنفألذيالسياسيالغموض

عصرهكانالذيبيرونفإن)+ه+(،"توري"ادحزببمبادىءالأخذإلىانتهياقد

سبيلفييقاتلوهوتوفيوقد،ثوريآأرستقراطيأكانمنهما،شهرةبكثيرأوسع

آرائهعنيفصحيكنلمأنهنرى،بيرونحياةفيتأملناإذاأنناعلى.اليوناناستقلال

ذاكشلليولكن.والضحكوالمرحوالنساءالخمرةيطلبكانعندماإلا،السياسية

إحدىفييقولهماوهاكم،بالثورةأحيانأيتفجرأيضآكان،"الجميلالعاجزاالملاك

:قصائده
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.بترابها؟ايساوونكملأسيادالأرضتفلحونلماذاإنكلترارجال"يا

وهذاكيتسجونأما.الفاتناتالنساءوبعشقبالشعرتفجرآأكثركانولكنه

أشدكانبالبلابلفاهتمامه.بالسياسةاهتمامأيمنهمأييبدلميكنفلم،أعظمهم

التعاطفيشجعكانأحدهمقالكماالرومانسيفالمذهب.بهااهتمامهمنبكثير

لاأمروهذا،الطوباويةبمثابةوهوجديد،اجتماعينظامإلىويتطلعوالمضطهدين

التقاليدوأحيانآ،السياسيةالتقاليدانبعاثعلىالرومانسيالمذهبوقدانطوى.فيهشك

الولاءوليدالجماعىالحسويمخدالاجتماعيبالتشظيينذدوكان،الجديدةالإقطاعية

يبدلمالذين،منهمالآخريننذكرأنوينبغي.طقوسإلىالمتطورةللعاداتالتلقائي

علينايتوجبولكن!موسيهديوالفردكيتس"جون!،بالسياسةاهتمامأيمنهمأي

منجزءآوأمستذاتهانسجت،الحروبونائباتالثورةأحداثأننتذكرأنأيضأ

"راسينبعنوان3(ولحأ4)1!ط)6(ستندالمقالفيجاءفلقد.الكتابجميعمشاعرنسيج

الإرهابواختبروا،الأزمانتلكعاشواالذينأولئك"إن:معناهماوشكسبير"

عواطفهمتحركتعدلم،روسياثلوجعلىداميةبأقدامنابليونمعومشوا،والرعب

،الجبارةالأحداثتلكأئارتهاالتيفالدماء،العفيفةالمحتشمةالكلاسيكيةالمسرحيات

فهي،القديمبالاحتشامإيقاظهاحتىبالإمكانيعدلم،الثوريةالشعاراتوألهبتها

كانالرومانسيالسياسيالفكرأنخلافولا.والخمرةاللحممنبالأقوىتطالب

الثابفهوغو.ويبعئهابالإثارةيطالبأبدآكان،تنوعهاختلفمهماولكن،متنوعآ

رجعيأ،وحتىومحافظآملكيآكان،الثورةمنويشمئز،شاتوبريانيعبدكانالذي

"اعتقدلقد.للحريةجارفحبومنقويةعاطفةمنينطلقكان،ذلككلفيولكنه

استعبادوإلىالاستبداديالنظامإلىأفضيتاقدالمزؤرتينوالديمقراطيةالحريةبأن

يعكسالذيالأمر،ثوريآأووراديكاليآليبراليآأصبحثمومن.المساواةباسمالشعب

كانلقد.المحافظةإلىبهينزعالعمرفيالإنسانتقدملأنوذلك،عجيبةمفارقة

بهاعئرالتيأساليبهأننجدوهكذا.للحريةأبديآونصيرآ،ومثاليآدائمآعاطفيآهوغو

.الأزمانتبدلمعتتبذلكانت،روحهعن

فكرهفيالوضوحكلواضحالرومانسيالمذهبفيتخبطهفإنحالكلوعلى

فيانموذجيةنظرةالمجتمعإلىالعضويةالنظرةإننقولأنويكفي.السياسي

الثورةروحوبين،الجماعيةالنظرةهذهبيننوفقأننستطيعكيفولكنرومانسيتها،

كوليريدجبينفهناك؟واضحموقفأيضآوهذا،الاغترابوحتى،الفرديوالتعبير

وراءالواقفهوغووبينم1832لعامالإنكليزيالإصلاحلقانونالمعارض
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بينمترنحأجسرأتوفرقدالألمانيةالفلسفةأنشكولا.العمقبالغةهؤة،المتاريس

مواقعتغطيةمننجتنيهأنيمكنالذيالنفعمنقليلأهناكولكن،الكونوبين"الأنا"

واحد.بمصطلحالتعددبالغة

الرومانمصيالمذهبمعفى

الأمر،الرومانسيللمذهبتعريفأيجدأنوالنقدالعلممنكاملقرنحاولعبثأ

لاالرومانسيةوأن،نفعأومنهفائدةلاالمصطلحهذاإنيقولالبعضجعلالذي

ببعضبعضهاالمواضيعبتلصيققامواالدمغهواةأنهنالكماكلولكن،لهاوجود

الرومانسية.اسمهذاعملهمعلىوأطلقوا

بهأخذتالذيالمذهبذاتهوالرومانسيالمذهبكانفهل،حالكلوعلى

أساليبلهاتخذأنهخلافلاوإسبانيا؟العظمىوبريطانياوفرنساألمانيامنكل

المحسوساتيدرسأنالباحثعلى،يتوجبألاإذن.القطريةللتغيراتوفقأ،مختلفة

الألماني،الفيلسوفذاكأوالإسبانيالشاعرهذافيمثلآفيتأمل،الرومانسيةفي

هذاوتعاريفها؟العمومياتعنالنظرويغض،وكوليريدجوكيتسوردزورثفيدرس

.الأخيرةالسنواتفيالدراساتاتجاهدائمآكان

علىحيآيزاللا،كمصطلح"،الرومانسيإالمذهبأننعترفأنينبغيلذلك

يعودذلكفيالسببوان.إبطالهأولطمسهالبعضبذلهاالتيالجهودجميعمنالرغم

الثقافيةالظاهراتمنعددأيغطيكي،الحياةقيدعلىبقيالرومانسيةمصطلحأنإلى

م0178عاميبينالممتدةالمرحلةطوالوذلك،بعضمعبعضأمنهاالمتطابقغيرحتى

معانيها،فيواسعةمصطلحاتإلىحاجةفيأننانشعرفنحنوهكذا.مو.183

الفلسفةبينمشتركةعلاقاتثمةأنخلاتولا.التعريففيدقيقةبالضرورةتكونولا

.عديدةرحبةميادينفيوذلك،أخرىجهةمنالعصرروحوبين،جهةمنوالآداب

نتاجوصفمنيمكنناعاملمصطلحاستعمالنالتبريركافيةالمشتركةالعلاقاتهذهوإن

قادرونفنحن.المصطلحاتمنعدداستخداملناالجائزمنيكونوقد.الحقبةتلك

فرعكلنجذدانينبغيولكن،فرعيةمصطلحاتإلىالواحدالمصطلحتقسيمعلى

.العامالواحدبالمصطلحالاحتفاظعليناالمتوجبمنبأنهعلمأ،واستثناءاته

هومماويبدو.والفوارقوالتقاسيمالتعاريفجميعالفكريالبحثقذملقد

كانالذيالسلبيالرومانسيالمذهببيننفزقأنالمفيدمنأنه،هذهمنلدينامتوفر

إلخ،...وللهيدونيةوللمادية،الجديدةوللكلاسيكيةالتنويرلعصرمضادةفعلكردة
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الفلسفةقدمتهاالتيالثمينةالهديةبمثابةكانالذيالإيجابيالرومانسيالمذهبوبين

نأفيالشاعرودور-الروحيةالطبيعةوفلسفةوالحدسيةالذاتيةالحقيقةفلسفة-الألمانية

نعززأنأيضأالمفيدمنيكونوقد.المبدعةالخبرةداخلالفلسفتينهاتينبينيجمع

بهذهوأعني.منهابريئةالرومانسيةأنمع،بالرومانسيةعلقتالتيالأشاءتلكخارجأ

والديمقراطيةالقوميةوالفلسفةالسياسيةكالانفجارات،الرومانسيةمعالمتزامنةالأشاء

الرومانسيةعننعزلأنأيضآالمفيدمنأنهذلكعلىزد.الفرنسيةالثورةومناهضة

تلكلأننظرأ،الجنسفيبيرونكأخلاقية،الرومانسيينلكبارممئزةكانتأمورأ

وعلى.الرومانسيالمذهبيبتدعهاولم،المجتمععلىجديدةأبدأتكنلمالخصائص

الرومانسي.المذهبفيالقوميةالفوارقدورينسىألاأيضأالباحث

منوعفةطهرأأشد،كيتسوجونبيرونباستثناء،الإنكليزالرومانسيونكان

القوية.البرجوازيةبأخلاقيتهاالإنكليزيةالحياةاستقراءبسببوذلك،الألمانأندادهم

.خاصبوهجويتميزون،الثورةلمناهضةرمزأفكانوا،الفرنسيونالرومانسيونأما

ولا،وإيطالياإسبانيامنكلفيحالأضعففيالإيطاليالرومانسيالمذهبوكان

الرومانسية)أماأصقاعهفيالكلاسيكيةنفوذانتشاربسبب،الأخيرالبلدهذافيسيما

(.الأضعفهيفكانتالغوطية

الثورةوبينالرومانسيةالثورةبيننربطأنعلينايتوجب،المطافنهايةوفي

إذاأما.وإثارةإبداعآالحديثةعصورنافيحقبةلأشدالواضحالوجهبوصفها،الفرنسية

هيالرومانسيةإننقولفإننا،الفكريةالثورةهذهفيالأساسيالعنصرفعزفناجازفنا

ولقد،الحقيقةتشكيلفيالعقلمشاركةأنهاأو5()ولك!أ!أ،س!ءل"ولالذاتانية)02(مذهب

مصطلحخلالمنإلا،المعرفةعمليةأدركأنإنسانلأييسبقلمأنهمضىفيماقيل

جزئيأفيخلفالعقلويقومالصورةتتصدرالتيهيفالذات.المعروفالموضوع

نيوتن"إن:وقالنيوتنعلىكوليريدجاعترضوقد.يدركهاالتيالخارجيةالحقيقة

علىكسولمتفرجفهو...دائمأسلبيهوبمنهاجهالعقلهـان...بحتأماديأكان

يكونأنيجب،العقلسلبيةعلىئبنىمنهاجكلفإنولذلك...الخارجيالعالم

.!...كاذبأمنهاجأ

لنايظهرالذيالأمر،الرومانسيةالفلسفةزبدةهوآنفأكوليريدجقالهماأنوالحق

المذهبفقدهمماالرغموعلى.للرومانسيينبالنسبةهامأاكنت"كانكم،بجلاء

المعاصر.الغربيالعالمعلىالواضحطابعهتركأنهغير،ملامحهالرومانسي
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الحرالإنسانمفهوم،نوعهفيالفريدمفهومهافأبدعتأ"الذاتانيةوتجلت

لأنوذلك،الخارجيةالقيودجميعومن،الأ-نلاقيةالتقاليدومنالقواعدمنوالمحزر

مفهومهم،العبقريةمفهومفيالرومانسيونوجدوقد.المبدعةالعبقريةهوالإنسان

يشترعالذيهو،قاعدةأوقيدكلمنالطليقالرومانسيفالإنسان.المركزيالأدبي

يكونقدإنسانكلولكن،عبقريهوإنسانكلإنيقولونلابهذاوهم.قواعده

ويخلقون-وغوتيهوشكسبيرهوميروس-للعيانئظهرون،حالكلعلىفهم.عبقريأ

يتوخببللا،المطافنهايةفيينبغيإنهيقولونوهم.الآخرونبهاليقتديالقدوة

المناهضةغوتيهرسالةثانيةفرذدكارليلوجاء.العبقريأعمالونعبدنئبعأنعلينا

.إاعملهتستطيعلاماواعملانهضهيا9:والقائلةوالخمولللشكية

جميعمنالناسفيأثراقد،مقدسكطقسوالعمل،الأبطالعبادةأنوالحق

يدرونلاوهمرومانسيينجميعأعشرالتاسعالقرنفيالناسكانوبذلك،الطبقات

بذلك.

الأصلوطبقوفكريةأدبيةصورةكانالرومانسيالمذهبإنالبعضيقولقد

مرارآنذدواالرومانسيينأنمنبالرغموذلك،المجتمعفيالفرديالمذهبمبدأعن

وطبقاتمراتبمنيتكؤننقابيأ"9نظامأكانالفرنسيالقديمفالنظام.بالفردية

أفرادمنمؤلفأالفرنسيالمجتمعفأصبحالفرنسيةالثورةجاءتثمومن.اجتماعية

متساولن.

كانأنهأي،اجتماعيأأدبأكانعشرالثامنالقرنفيالأدبأنذكرناأنسبقوقد

تحاولكانتالرومانسيةغير،الفرديةالنفسعنلاالعامةالأفكارعنالتعبيرإلىيسعى

فقط.الفرديةعنالتعبيردائمآ

آخر،بقولأو،الجمهورداخلالتوحدفيالحديثقدرهمبمعاناةالناسبدأ

بقيتالعائلةأنخلافولا.الفرديةالذاتتطويرفيحقهمبممارصةأخذواإنهم

ثدالطبقاتلكن.الفكتوريالعصرخلالعليهاالتأكيدازدادوقد،وقائمةموجودة

المنافسةوأصبحت.(وطأةأخفالانحلالفكانإنجلتراألمانيافرنسا)فيالانحلالبها

النظاموجابه،الذبولإلىالكنيسةوسارت،النجاحفيالحكمهيالسوقفيالحرة

محلالأفرادمنمجاميعوحئت.أمامهاوانهزمالمدينةغفليةالريففيالمستقر

منالفردأماميعدولم.المعيالمذهبوأتباعبنتهامجيريبذلكتنبأكما،المجتمع

وهكذا.أحدمنالمساعدةينتظرألاحياتهفيفعليه،فقطذاتهعلىالاعتمادإلاوسيلة

!الأنا"،هذهإنحيث،الفردية"الأناأداخلإلىالأدبيتراجعبمثابةالرومانسيةجاءت
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منالثانجتةالواحدةالقاعدةتبقى،تكنلمأوأكبرعالمنفسمنجزءأكانتوسواء

.الحياة

التنوعأن،لوفجويآرثور،والنظرياتالفلسفاتفيالمتبحرالعالموجدوقد

القياسبالتوحيدالتنويرعصرتميزبينما،الرومانسيللمذهبالممئزالرئيسيالطابعهو

نوعها،منالفريدةالخصائصعنتبحثفالرومانسية.والتبسيطذ!"3(4!!4أ!أ)ولهأ

كميةعلىيشتملالتغييرفإنوهكذا.والعامالشاملإلىالتنويرعصريسعىبينما

فالثورة.الرومانسيوالمذهبالمضادةوالثورةالثورةعصرعن،التفاصيلمنضخمة

بمعارضةاصطدمتوالتعميمالتبسيطفيعشرالثامنالقرنرغبةقمةبوصفهاالفرنسية

معالجتهاوبوجوب،السياسيةالحياةبتعقديةالقائلةنظريتهعلىمستندة،لهابيرك

وبينالساذجةالماديةبينبالاختيارجوبهعندماكنتأنكما.ملموسحسيبأسلوب

تماسكآالفلسفتينتينكمنبكثيرأشدكانفلسفيأ،نسيجألهنسج،الصريحةالشكية

ويبدو.الكوسموبوليتيةمحلحلالقومياتتنؤعأنذلكعلىزد.ولحمتهسداتهفي

التاسعالقرنلمدنيةالعامةالملامحببعضيرتبطالتنوععلىالرومانسيةتأكيدأنلنا

القرنمدنيةفطابع.سابقتهامنوحدةوأقلتنوعأأكثركانتالقرنهذافمدنية.عشر

.الاستثناءاتمنقليلمع،والكوسموبوليتيةالأرستقراطيةفييتمثل،عشرالثامن

فيالأسلوباصطفائيةتكونأنعشرالتاسعالقرنمدنيةعلىينبغيكانوهكذا

وكان.وافدةأومستعارةمنالماضيةالأساليبمنتطفرهاوأن،المعمارلةهندستها

إلىتوزعتثمومن.والنظرياتالفنأساليبمنوكريمأمربكأ""خليطأتقدمأنعليها

عشرالتاسعالقرنفيفالمدنية.الأخرىعنمنهاالواحدةمنفصلةقوميةحضارات

قطييآإنسانهاكان"لقد:قائلأ)7(روسيتيالشاعروصفهاولقد.تعدديةأكثركانت

أوروبا.انحطاطعلاماتمنعلامةالشاعرهذااعتبرهالذ!الأمر،بالناس)مغففآ(

إلىالأوروبيالمجتمعتفتيتصورةعكسالرومانسيالمذهبإننقولوختامآ

.ذزات
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الئاعنالفصل

1828ء-ءلم8لم5اكايرلوجياتمولر

-م1815عاممنالأوروبيالوضع!

الفرنسية!الثورةنتائج!م1848

الليبراليالمذهب!المحافظالمذهب

المذهب!السياصيالاقتصاد!

الفرفسيونالاشتراكيون!الاشتراكي

هيغلتلامذة!هيغل!
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فيالمصلينهذرماتالى،نابليونمعاركرعودهزيم"من

اليومهيفالديمقراطية.بالديمقراطيةيبشرشيءكل،الكنيسة

لابتسارعذاتهيحققوهو،الأجياللهذهالعنيدالمطلب

."يرحم

كارليل"اتوماس

السياسية،البلاهةمنجيلعشرينفيالبلبلةسأشيعوحدي"أنا

.أاللامحدودةسعادتهابدءالقادمةالأجيالستدينوحديولي

فورييهأشارل9

مكمام-مم!هاعاممنالأورو-دالوضع

بعدأوروباشهدتهاالتيوالاجتماعيةالسياسيةالمذاهبمنالهائلالدفقذاككان

وكانت.العامذاكأعقابفيالناسعاشهاالتيللأوضاعنتيجة،م1815عام

لأنوذلك،الأوروبيةالبلدانجميعاجتاحتقدفرنسا،فيسيماولا،الحادةالأزمات

علىعميقتغيرطرأكما،أوروبيقطرأيعنيعفوالم،ونابليونالفرنسيةالثورة

كلفي،القديمينالنظامينهدمفنابليون.فرنساشأنذلكفيشأنها،بأكملهاأوروبا

سنابكوطأتهمكانكلفيالكاسحةوالتجاديدالبدعونر.هـايطالياألمانيامن

أوروباتعودأنبالإمكانأصبحهل،العظيموقائدهاالثورةهزيمةوبعدوالآن.جحافله

؟تحدثولمتقعلمكأنهام9178عامبعدالأحداثجميعوتعتبر،القديمالنظامإلى

الإيمانالناسبإمكانيعدلمهـاذاالخاطر،ذاكيراودهلمتطرفأالرجعيينأشدحتى

أوروبافيالناسوجدتوهكذامستقبلآ؟ينتظرهمالذيفما.الجديدالقديمبالنظام

مننوعإيجادبغية،المجاهلواستكشافالأغوارشرإلىبالحاجةيشعرونقاطبة
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.فاهفاغرخواءمنهؤةإلىتندفعكأنها،يومذاكبدتفأوروبا.سيروخطاتجاه

مدنيةمنقرونوعشرة،شكأوفيهريبلاواقعوهذا،ماتتقدالقديمةفأوروبا

ابتداء،وجسدآأخلاقآالجديدةأوروبافشلتوقد.وسطورأصفحاتالتاريخطواها

طويلةحروببعدنابليونبهزيمةوانتهاة،البونابرتيبالانقلابومرورآالإرهاببحكم

بجميعتنبضأحشاؤهاوكانت.سيرهافيتستمرأنأوروباعلىكانولكن.ومرعبة

كالديمقراطيةفهمنصفسوىالناسيفهمهالمالتي)الزخومية(الديناميكاأنواع

وهل،والبناءبالإبداعبشيرآأم،بالهدمنذيرأكانتكلهاهذهفهل.إلبئ...والتصنيع

انجلالأ؟أمانبعاثاتمثلكانت

تكنلم"يعمل"دعهفلسفةولكن،قويأالنظامإلىفرنسافيالنزوعكان

الاشتراكيينبينمشتركةرغبةثمةوكانت.العقلانيالفرنسيالذهنلتستهوي

هذامثلإنجازولكن.إيجابياجتماعينظامبناءهـاعادةتعريففي،معأوالمحافظين

هذاتحققبأنعاماعتقادثمةوكان.جديدةووسائلجديدةأساليبيتطلب،العمل

الدينية.بالعقائدولابالميتافيزيقالا،وبالوقائعبالعلوممرهونأمر،المطلوبالنظام

وكانت.فرنسافيمنهبريطانيافيعليهأشدالليبراليالفرديالمذهبوكان

الفكر،رجال!باهتمامتستأثرالدولتينكلتافيوالاجتماعيةالسياسيةالأيدلوجيات

بوصفه،هيغلأنمنالرغمعلىوذلك.ألمانيافيحتىالحالكانتأيضأوكذلك

لكن،الفلسفيالفكردوائرعلىمسيطرآكان،الكلاسييهةالألمانيةالفلسفةنسلآخر

بينمنكانوقد.السياسيونظامهالتاريخعلىمنصئأكانالرئيسيهيغلاهتمام

إكارل!اجتماعيونوأيدلوجيون"شتراوسإديفيد!نقديونمؤرخون،تلامذته

."ماركس

مؤسساتهاتنظيمإعادةإلىالحاجةبأص!قأوروباكانتم1815عامأعقابوفي

وقد.مؤسساتهبجميعالقديمالنظامدفرتالفرنسيةفالثورة،والاجتماعيةالسياسية

على،م1815عامفيالسلميةالتسويةوضعأثناء،فيينافيالمؤتمريننشاطاقتصر

،النجاحبعضالمؤتمرلاقىوقد.الأوروبيالسياسيالهيكلبناءإعادةموضوع

هـايطالياألمانيافيكالقومية،الشعبيةالحركاتأثارتفلقد.أيضأالف!ئلوبعض

يمركانمجتمعفيالواسعةالاضطرابات،وفرنسابريطانيافيالعاملةالطبقةراديكالية

تلكتجفتوقد.السياسيبالغموضالمرفوقالاقتصاديالتغييرمنمتسارعةبمرحلة

الطبقةهي،جديدةطبقةونشوءالأرستقراطيةالطبقةتدهورفي،الاجتماعيةالتحولات

المرحلةوسادت.والصناعيينألاعمالورجالالتجارمنالمؤلفةالكبرىالبرجوازية
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الرجعيينالمنتصرينروح،محافظةروحم1835عامإلىم1815عاممنالممتدة

استمربريطانياوفي،بوربونآلعادفرنسافمالى.البونابرتيةضدالطويلةحروبهمفي

ماترنيخالأميرسياسةكانتألمانياوفي.البلادحكمفيالمحافظ"توري"حزب

الاجتماعيةالتياراتولكن.وتديرهاالأمورتوخهالتيهيالمحافظبتزمتهاالمعروفة

الراميةالتحولاتوأحبطتتصدتماسرعان،السطحتحتتكمنكانتالتيالجديدة

فرنسافيالثورةم0183عامفيفانفجرت.الأرستقراطيالتسلطعلىالمحافظةإلى

"الإصلاحقانونم1832عامفيوصدر.المستعادونظامهمالملكيينعلىوقضت

المحافظبأسلوبهأ"الئوريالمذهبوفاةإعلانبمثابةصدورهوكان،البريطاني!العظيم

القديم.

الجماهير،لدىالطبقيالوعيوتعاظتمالطويلالوسطىالطبقاتحكمبدأ

بانتزاعالمطالبةالأصواتوتعالت.بلسانهاوالناطقونقادتهاالوسطىللطبقاتوأصبح

المذهبووجد.الذكاء"إالحادةالوسطىأزمتهاوتسليمالريفأوليفاركيةمنالسلطة

وقد.صا(640)+هكوبدون)12(ريتشاردشخصفيالأكبركاهنهالبريطانيالليبرالي

الطبقةوبينبينهاوكذلك،دونهاالغوغاءوبينبينهاالفوارقإبرازالطبقاتهذهراعت

الوسطىالطبقاتأبناءوكان.الأرستقراطيينفلولبالأحرىبل،فوقهاالأرستقراطية

ماخلالمنبوضوحتتجلىالطبقتينتينكأبناءوبينبينهمالفوارقأنيعتقدون

قالكما،الوسطىالطبقاتفأبناء.قويمةوأخلاقورصانةواجتهادكدمنبهيتمتعون

قساة،يقولونكماوأيضأ،وكادحينمستقيمينمقتصدينجديينكانوا،النقادأحد

المالويجمعونالثرواتيبنونكانواأنهم،فيهلاشكومما.الأكبادغلاظالقلوب

بمنجزاتهم،فخورينوكانوا.الصناعيةالثورةفجرلهمأتاحهافرصةكلمغتنمين

منهناكعمانسهوألاينبغيوهنا.إنتاجآدونهمهممنعلىالتهكمإلىوينزعون

منبكثيرأعرض""برجوازيةكلمةفمصطلح.نفسها"البرجوازيةالطبقات9بينفوارق

سيطرتالتي!الكبرىالبرجوازيةالطبقة9كانتفرنساففي.محدودمعنىلهيكونأن

أصحابمنمتغطرسةبزمرةم(1848-م)0183الأورليانيالملكيالنظامعلى

أ،المجتمعفيومحافظينالسياسةفي"الليبراليينهؤلاءوكان،والصناعيينالمصارف

الديمقراطيةويكرهون،اجتماعيأدونهمهممنإلىاحتقارمنبشيءينظرونوكانوا

علىتعديلاتمعهام0183عامثورةحملتوقدممارساتهاولاأساليبهايتذوقونولا

علىواحدالذكورالراشدينمنالانتخابلهميحقمننسبةفأصبحت،الانتخابحق

أما.وسبعينخمسةعلىواحدتتجاوزلاسنواتبضعقبلنسبتهمكانتبينما،أربعين
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منبالمائةعشرونأصبح،م1832لعامالإصلاحقانونصدوروبعدبريطانيافي

فيالشعبيةالثوراتانفجارعام،م1848عاموفي.الانتخاببحقيتمتعونالذكور

بأنمطلبهمفي،العمالإلىالصغيرةالبرجوازيةالطبقاتانضمت،الأوروبيةالقارة

لأن،الثوراتتلكمئلتجنبمنبريطانياتمكنتوقد.وشاملآعامآالانتخابيكون

منبكئيرأكبرحدإلىبحقتتمتعانكانتا،والصغيرةالكبيرةالبرجوازيتينالطبقتين

الأوروبية.مثلاتها

أحاديئهمفي""البرجوازيةكلمةيرددمنأكثرهموالاشتراكيونالأدباءوكان

ولا،بالفنونتباليلابأنهاالوسطىالطبقاتيتهمونوكانوا.وكتاباتهموخطبهم

كتبتفلقد.الاتهامهذافيحقآثمةأنخلافولا.ومتاعبهمالفقراءآلامتتحسس

الأدب"إن:تقولالنفعيبنتهام)91(مذهبأتباعبلسانالناطقةرينو"!وشمنسترجريدة

وكذلك،الليبراليةالأكونمشت"09مجلةوقالت.يلائمها"ولاالحضارةمعيتفقلا

يدإليهمتمتدأنعلىجوعأ،الفقراءيتضورأنالأفضللمن"إنه:ينسرهربرت

كانفلقد.والمجدةالبارعةالبرجوازيةهذهقوةنتذكرأنينبغيولكنه"الإحسان

اتخذواقدكانواإذاأما.قبلمنمثيللهيشهدلمبفيضالثرواتيخلقونالبرجوازيون

فيلهمكانأنهغير،لهمموطنآالبرلمانأوالجامعةمنلاالمصنعأوالبورصةمن

وليسوجيزو"وتيرسوبرايت!كوبدن!باسمهمتنطقجبارةشخصيات،العصرذلك

أ!نفسكفلتساعد9؟القائلبشعارهسمايلزصموئيلفقط

بلزاكأوردهاالتيالذكيةالملاحظةتلكالذاكرةإلىنستعيدأنالضروريومن

النبلاء،طبقةعلىالبرجوازيةقضت!إذا:يقولحيثإ،البشرية!المهزلةروايتهفي

فالأسلحة،المجتمعطبقاتمندونهمهممنوبينبينهمالمعركةفورآستدورفعنئدئد

للنبلاءاتهامهمسيماولا،الاستقراطيةللطبقةإسقاطهمفيالبرجوازيوناستخدمهاالتي

ثمومن،جبينهمعرقأويمينهمبكديكتشوهالموبدخول،خاصةبامتيازاتبتمتحهم

نحورإلىالآخرونيسذدهاأنأيضأيمكن،والمساواةبالديمقراطيةمطالبتهم

الطبقة،م1832فيالانتخابحقتوسيعحين،كوليريدجحذروقد.البرجوازية

،الانتخابشموليةتزايددونالحيلولةمنمستقبلأيتمكنوالنأنهممنالبرجوازية

كما.الآخرينلجميعالحقهذالإعطاءسيضطرونبل،الانتخابحقعلىوحصولهم

سيدفع،ورعايتهمبعمالهمالاهتمامالبرجوازيةرفض!إن:قائلآكارليلأيضأحذرهم

يوفرون،الأقلعلىكانوا،الإقطاعسادةلأنوذلك.!اجتماعيةثورةإلىبالعمال

بالعطفحتىالعمالعلىيضثونالمصانعأصحابأنبينما،لأقنانهمالحماية
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بكلأالاجتماعية"القضيةؤلدتوهكذا.!كافيةغيرأجورآلهمويدفعون،الإنساني

السيأسية،الحياةفيالأثرملموسعاملأالاشتراكيةوأصبحت.ومضاعفاتهاصثماكلها

الإطاحةمنيمكنهمالذيالمبلغالقوةمنيومذاكيبلغوالمالاشتراكيينبأنعلمأ

الوسطى،الطبقةأنشأتهالذيالجديدالصناعيالتنظيميلقولم.البرجوازيبالحكم

المحترمين.المفكرينمنالقليلأقلموافقةسوى

الفرنسيةالنورةنتائح

هنريوصفهالذيالتغييرذاكهو،الفرنسيةالثورةأجرتهجوهريتييرأهمإن

:لقاحينماأءول()حولينما

هرميأ،نظامآالقديمالنظامكانفلقد.العقد"إلىوالعادةالمعرفمنإوالانتقال

ولاكأفراديعامليكنولم.4!عه!هشه(أ7)ح"اتحاديأ"المساواةيعتمدولاعضويأوكان

نأالطريفومن.المجتمعداخلمكانأإنسانلكلوفرفلقدذلكومع،كمتساوين

النظامذاكإلىالحنينعاوده،الفرنسيةالثوليةعلىعامآخمسينمضيبعد،كارليل

علمأ،لأقنانهمالحماية،الأقلعلى،يوفرونكانواالإقطاعسادة"إن:قالإذ،القديم

.وضيعأ"بللامتواضعآكانالقندوربأن

اختيارفيأحرارآالناسوغدا.والحريةالمساواةفأعلنتالفرنسيةالثورةوجاءت

جوعأ.يتضورواأنفيأحرارأأيضأكانواولكنهم،طريقهم

العرفوبحكم،واجباتهبحكمأرضهيملكالوسطىالقرونفيالفلاحكان

منويح!نيتقدمأنباستطاعتهوكان.الضماناتهذهفقدالعامللكن.والعادة

هنا،ومن.معينأأومنقذأالمبدأحيثمنيلقىلنف!نهوسقطعثرإذاولكنه،وضعه

التاسعالقرنفيالأيديولوجيةالأقوالمنكاملةسلاسلنشأت،التبدلهذاوعن

اعتبارهاحيثمنالبرجوازيةعلىالسخطأشدساخطينكانوافالاشتراكيون.عشر

أكثرليست!البرجوزاية"الحريةإإن:قالواولقد،السلعمنعاديةسلعةالبشريللعمل

نأإلىالمؤرخينبعضأشاروقد."والعمالللعملأضخماستغلالبهيتقنعقناعمن

فيالإقطاعيةالمراتبلإلغاءنتيجةيكنولمازداد،قدالطبقاتمصالحبينالتناقض

فيشديدآتفاوتأثمةأنغير،متساويننظريأأصبحواجميعأالناسأنومع.المجتمع

بينالفجوةازدادتوقد.والمرارةالحسداستولدالذيالأمر،قائمأبقيالثروات

أحدهمقالكمافالثورة.وحمايةضمانةكلالفقراءوفقد،ننقصولموالفقراءالأغنياء

اللامساواةأنواتضح.أخرىلامساواةوئدتولكنها،للامساواةخاتمةوضعتقد
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محلحفتفالبلوتوقراطية.منهاتسامحأوأقلالقديمةمنقسوةأشدالجديدة

حيث،الجرذانبينالسبقبمثابةوالقانونيةالشرعيةالمساواةوغدت،الارستقراطية

حطأ.الأقلأوالأضعفالجرذعلىأخلاقآوالأقلالأنشطالجردينتصر

واستبدلتهالمستعاد،البوربونبنظامفرنسافيالثورةأطاحتم0183عاموفي

منبريطانيةعلىالليبراليةالحقبةأطفتم1832عاموفي.دستوريملكيبنظام

عنيف.سياسيصراعبعدالقانونهذاإقرارجرىحيث،الإصلاحقانونخلال

والانعطاف"،الاجتماعيةبالقضية9كارليلدعاهماوبروزالصناعيةالثورةتقدمولكن

التسوياتمنبكثيرأضخمكانهذاكل،الشعبيةالديمقراطيةنحوالمستمر

لمالتسوياتهذهإنحيث،م1832وم0183عاميبينماجرتالتيالاجتماعية

منيكفيماتوفيرعنولا،الشاملالعامالديمقراطيالانتخابحقإقرارعنتسفر

فيالأوروبيةالبلدانومعظموفرنسابريطانياأبقىالذيالأمر،الاجتماعيةالخدمات

اجتماعيةتنظيماتأنشأتقدالبرجوازيةأنومع.استقراروعدمقلقمنحال

عنمغلولةيدهاوبقاءعليها،وتسيطرتوجههاالدنياوالطبقة،العمالمنوسياسية

فيالاشتراكإلى،البرجوازيةصنائع،التنظيماتبهذهأخيرآدفع،والعمالالفقراء

عشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتشهدتوقد.م1848عامشهدهاالتيالثورات

انفجاراتفيتسئبالذيالأمر،وبنظرياتهالاشتراكيبالمذهبالناساهتمامتزايد

،1831عامفي"ليون!مدينةشهدتالذيكالعصيان،والعصيانالتمردمنعنيفة

عرضأأوروبااجتاحتالتيالكبرىالثورات"الجوعى"الأربعيناتخلالىأضرمكما

ثوراتفجزالذيهولهمثيللاوسياسيآاجتماعيأاختمارأأنخلافولاوطولآ.

،م9178عامزلزالعنزخومهافيتقللازلازلبمثابةكانتالتي،م1848عام

امتزجت،والليبراليةوالديمقراطيةالاشتراكيةمنأنواعفعدة.الفرنسيةالثورةزلزال

قدالاجتماعيالألفيالعهدأنحلالهاللناسخئلحيث،رهيبةعجائبيةلحظةفي

م1848عامثوراتفكانت،الأملوخيبةبالمرارةالناسقلوبفطفحتء،أرجى

كانم1848عامبأنهبالاعترافتلزمناالتاريخيةالحقيقةولكن.وعمقأسطحأالعنيفة

ففي.معآوالاشتراكيةللديمقراطيةالمطلقبالانتصارالبشيرنقللمإن،المطلع

وترعرتولدتالتيفالنظريات.أوروباعلىالمذهبانهذانسيطرالعامهذاأعقاب

الأيديولوجيتانبالأحرىأو،النظرياتهذههيم1848وم1815عاميبينما

بالنسبةالأساسيينالمذهبين،الحينذاكمنذأصبحتااللتانوالاجتماعيتانالسياشتان

الغربي.العالمإلى
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المحافظالمذهب

جميعوأن،المحافظةللأيديولوجيةوالبدايةالمنطلقهوبيركأدموندأنشكلا

فرنسا"فيالثورةفيإتأملاتالشهيرلمؤلفهيدينونالمدرسةهذهفلاسفةمنتبعهمن

انمشئتة،السياسيةونظرياتهأفكارهمنالرغمعلىمثلآ،كوليريدح"9ف.دينبأضخم

بخيبةالمسوق،كوليريدجولكن.السياسةفيلاجتهاداتهأساسا،بيركمناتخذفإنه

إليهذهبالذيالبعدذاكإلىللعقلانيةرفضهفييذهبلم،الفرنسيةبالثورةأمله

للمجتمع،العضويوالمفهومالتقليداحترامضرورةعلىبيركمعاتفقإذ.بيرك

القرنطوالالعميقايأثركوليريدج"9وكانوقد.التاريخفيالأخلاقيبالنظاموالحس

وقد.المستنيرة"توريأ()الىالمحافظةللأيدلوجيةالفلسفيالمنبعبوصفه،عشرالتاسمع

النفعي،المذهبفيلسوفبنتهاموجيريمي،كوليريدجأن،ملستيوراتجونصزح

الفكرتطوربذرتيتمثلانواللتانعشرالتامحالقرنفيالمتقابلتانالشخصيتانهما

المحافظفالمذهب.تعارضمنملستيوراتعناهمانغفلألاينبغيوهنا.البريطاني

فكوليريدج.أ!سأ(--2ء33)3"يعملإدعهلنظريةلدودأعدوأكانوأوروبيبريطانيمن

لمؤسساتالحكوميالعونوبتقديم،للمصانعالحكوميالتنظيمبضرورةيؤمنكان

فيالأخلاقيةمواطنيهاقدراتوتحسينتشجيعفيالدولةوبواجب،والتعليمالتربية

أشدتعارضكانتالمحافظةفالأيديولوجية.ووجوههاالحياةمجالاتجميع

فيالدولةتدخلوبعدم،الحرةبالمنافسةالقائلالليبراليالفرديالمذهبالمعارضة

بالمساواةالمطالبةيعنيأبدأيكنلمالمحافظالموقفهذاولكن.الاقتصاديالنظام

كانولكنهم(،1832لعامالإصلاحلقانونالمعارضالموقفوقف)فكوليريدج

شأنهامنإجراءاتلاتخاذالحكومةدفعإلىتهدفإنسانيةنوازعمنشيءعلىيشتمل

أبرزمن3()+لما؟3ء4آ!طشافتسبرياللوردكانولقد.الفقيرةالطبقاتأحوالتحسين

طابعذاتأخرىوإجراءات،الصناعيينالعمالأوضاعإصلاحسبيلفيالمناضلين

توري"9ادحزبفيالمرموقالقائدكاناللوردهذاأنبالذكروجدير.إنساني

الذيلما"(،3)+أمما"راسكن"جون!،كوليريدجفكرخلفاءجاءثمومن.المحافظ

بعنفهاجملكنه،القديمةالمحافظةالمدرسةمنالعنيف"توري"الىبأنهنفسهوصف

ديزرائيلراسكنوتغ.الصناعيةبريطانيافيالقائمواللاأخلاقيالماديالمجتمعأيضآ

إصلاحإلىالطريقشقوبهذا،المحافظالحزب"دمقرطة"بضرورةالقائلبمفهومه

حدود.بعضإلىالعمالمصالحت!تىاجتماعي

م(،0183-م181)5الملكيالنظامعودةمرحلةخلالشهدتالتيهيفرنسالكن
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هناككان،بونابرتنظامسقوطفبعد.المحافظةللأيديولوجيةملحوظأتطويرأ

لبونابرتاللدودانالعدوان،شتيلديوالسيدةولهشأ(3)،ولكأ()91كونستانتبنيامينمثلأ

برلمانيملكيوبنظامالمدنيةوبالحريات،بالدستوريةيطالبانوكانا،والبونابرتية

أخذحيث،ايضأشاتوبريانالمعسكرهذاإلىنضمأنلناويجوز.السلطاتمحدود

.ونجاحبكفاءةيعملنظامأالبرلمانيالملكيالنظامجعلبغية،دولةكرجليناضل

معالانسجامذاكعلىتكنلم،الفرنسيين"الليبراليين9هؤلاءحتىروحأنيبدوولكن

بالأصواتيكونوالمأنهمكما.بريطانياعلىتسيطركانتالتيالبنتهاميةالفرديةروح

ولقد.ومشهورةمعروفةكانتكونستانتنظرياتبأنعلمأ،الكلمةوالمسموعةالبارزة

بارزينفكريينتئارين،عشرالتاسعالقرنمنالعشريناتخلال،فرنساشهدت

المناروكان.والمحافظينالاشتراكيينأي،واليميناليساربهذينوأعني.ومتعارضين

كانبينماط"!30"(،ح!أءول)!!،3مسترديجوزيفهوالمحافظللتيارالفكري

.مفاخرهأبرزس!"()14،وله!بونالدديالكونت

أتباعمنشبابهمطلعفيوكان،سافويةأرستقراطيةعائلةعنمسترأ"ديولد

بالعقائدشديدأاهتمامأأبدىعضر،الثامنالقرنمنالثمانيناتوفي.روسوجاكجان

الذي،مارتانسانتديالمركيزحلقةإلىفانضم.الغامضةأو""السحريةالمسيحية

منمسترديانسحبماسرعانولكنه."المجهول"الفيلسوفبتوقيعأبحاثهيوفعكان

هذانفسهمسترديأنوالحق.لهامعاديأموقفأالكنيسةاتخذتعندما،الحلقةهذه

يكنلم،سعيدةزوجيةحياةيعيشكانوالذي،الشيوخمجلسفيالعضوالريفي

مطلعففي.الفرنسيةالثورةلولاالفكرتاريخفيمشهورةشخصيةيغدوأنلهمقذرأ

عامفياختلفولكنه.النهجيعقوبيوحتىليبراليبأنهمعروفأكان،السياسيةحياته

فييترذدكانحيثسويسرا،فيالمنفىحياةواختار،الفرنسيةالثورةقادةمعم3917

شتيل،ديمدامالشهيرةنيكرابنةوصالون)ع!مماس!حلا(نيكرالسيدمجلسعلىلوزان

أفكارهينطمآنذاكمسترديوأخذ.جيبونالشهيرالبريطانيالمؤرخأيضأالتقىكما

بناءبإعادةالكفيلةالوسائلوفي،فشلهاوأسبابالفرنشةالثورةأصولفيوتأملاته

كانتأنهاإذ،الفكررجالمنالكثيرينعلىبالغريبةالمواضيعهذهتكنولم.فرنسا

والأماني.والشعوربالحركةالمفعمةالسنواتتلكخلالالمفكريناهتماممدار

كتبوقد.الألمانيةهيدلبرغمدينةفيالمنفىفييعيشيومذاكفكانبونالدأما

وروحيروحكإن9:فيهاجاءسويسرامنرسالةم6917عامفيمستر""ديإليه

نابليونسقوطينتظراأنعليهماكان،يومذاكولكن.شيء"كلوعلىتمامأمتفقتان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عامفيقرأقدنابليونوكان.والسياسةالفكرمجالاتفييتعاوناأنقبلعهدهونهاية

إليه،مؤلفهيستميلأنوحاول،بالكتابأعجبوقدمستر"،"ديدكتابأم7917

وعمل.صفهإلىالملكيينبلسانالناطق،مستردييضمأنعليهالعسيرمنوجدلكنه

م3018عامفيبهأرسلالذيسردينيا،ملكحكومةفيدبلوماسيأمستردييومذاك

بارزملمح)وهذهصرمةباستقامةمسترديتميزوقد.بطرسبورغبلاطلدىلهسفيرأ

وجعلت،جوارحهبكلأحبهاالتيعائلتهعنينفصلجعلته(،سافويعائلةملامحمن

نثرهبلاغةعلىهذهفضائلهأضفتوقد،الأيامأحلكفيحتىمشزفأبفرنساإيمانه

وعالمآعبقريأكاتبأكانمستر!"ديف.والتقديرالإعجابمنالمزيدشخصيتهوسحر

مؤلفاتهبطرسبورغفيوضعوقد.اعدائهحتىبهيعترفالذيالأمر،العلمغزير

الكنيسةاستقلالإلى)الداعيةالغاليكانية"الكنيسةأفيالبابا"في9ةوهيالثلاثةالرئيسية

وعودةنابليونسقوطوبعد.!بطرسبورغفيأمسيات9مؤلفهوأخيرآالباباعنالإداري

كانتحيث،الفاتحيناستقبالواسئقبلفرنساإلىمسترديعاد،الملكيالنظام

إلىبوربونآللعودةالأعظمالمنطرمكانةاحتلوبذلك،قبلمنئشرتقدمؤلفاته

توفيإذطويلأ،أرجئتوالتيبهالجديرةبشهرتهقليلأإلايتمتعلملكنه.فرنساعرش

.م1821عامفي

أبدألهتكنلمبأنه)علمأ،مسترديلنظرياتمشابهةنظرياتهفكانتبونالد،أما

الكاهنوأصبحبونالدغمروقد.(منهاجيةمنهاشدوكان،مسترديأسلوبمهابة

بحيويةالمتفجرةالناريةالشخصيةتلكالعديدينبينمنإليهوانضم،للملكيينالأكبر

لكن.العالممنأخرىوجهةإلىالسياسةمنبعدفيمااتجهالذي"لامان!"،الشباب

وكتابة.أسلوبأوأشرقهمالزمرةتلكأشهربقيمستر

كانولقد.جميعأعشرالثامنالقرنفلاسفةعلىالباردبحقدهمستر"اديتميز

ولذلك.ومرتكزاتهقواعدهجميعوتدميرالقرنذاكروحقتلعلىالعنيدالعزمعازمأ

ئنعتواأنهذا،موقفهمبسببيستحقون،التطرتحتىتجاوزواالذينهؤلاءف!ن

الذينهمعشرالثامنالقرنفلاسفةأنالدئاقمسترديفكراستنتجفلقد.بالرجعيين

فرنساجسمتطهيركانولذلك،بالثورةألمتالتيالأمراضفيوتسببوافرنساسفموا

لعافيتها.فرنسالاستعادةالوحيدالث!رطهو،الفلسفيةالسمومتلكمن

واعتبزهم،ونزاهتهالفكراستقامةفضيلةمنوأتباعهفولتيرمسترديجزدوقد

النفسظاهراتمنظاهرةتذوقهحتىأوبفولتيرالإعجابواعتبر،المجرمينعتاةمن

يستثنولم.الشيطانعبادةطقوسأحدبداهةهيالهخاءهذاسيماءإنوقال.الفاسدة
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الشرورهموروسو"وفولتيروهيوم"لوكف.غضبهمنالفلاسفةأولئكمنائآمستردي

يبدووهنا.المرعبالرهيبالضلالىالضالونأحوالهمأحسنفيحتىوهم،ومنابعها

أسلحةيوخهبذلكوأنه،المنطقلاالبلاغةعلىأحكامهفياعتمدمسترديأنلنا

المتهكمينالفلاسفةأولئكيهاجممسترديإنإذ،بالذاتهوصدرهإلىفولتير

فإنحالكلوعلى.الكنيسةمهاجمةفيوحلقتهفولتيراستخدمهالذيذاتهبالأسلوب

الفلسفية،السمومتلكمنالمجتمعطفرواقدأنهملهمخئلأنبعد،وزمرتهمستردي

الهائلالأئروالكتابةالفكرفيلأسلوبهمكانأنهوالحق.فرنسابناءإعادةنحواتجهوا

نأفيهشكلاومما.الأيديولوجيةأهواؤهميشاركوهملمالذينأولئكنفوسفيحتى

لاونحن.ونفوذأثرمنلهمكانماعلىمثلأفضلهو،الاشتراكيسيمونسان

رجعيينوالمحافظينوالكثالكةوالملكيينللثورةالمناهضينجميعنعتبرأننستطيع

نحوووخهوها،تفكيروعمقذكاءفيمشتركةبجهودقاموافهؤلاءالرجعيةفيمغرقين

إيجادفيإسهامبعضوأسهموا،وديمقراطيليبراليمنالمذهبينفيالضعفنقاط

عجزهميدركونكانواأنهمفيهشكلاومما.الاجتماعيةالعلومفيإيجابيةمنهاجية

الثورةعلىيشكمنشيئآثمةأنذلكعلىزد.م9178عامقبلماإلىالعودةعن

لمعاقبةبالئورةأرسلقدالله"إن:قالحينما،لهامسترديشرحمنيفوحالفرنسية

ينعتهكما"الماضي"نبييكنلممسترديأنخلافولا.خطاياها"علىفرنسا

عصركانفعصره.جديدةسياسيةفلسفةبإيجادتلزمهالضرورةأنوجدفلقد.البعض

المبدأنعطيأنفقطالعادةبحكميجوزلاأنهيرىكانمسترفدي،الأيديولوجيات

فدي.اتجاههتحديدأوالمجتمعتوجيهفيالأخلاقيالمبدأعلىالأفضليةالفكري

الدكتاتوريةوسقوطالجمهوريةفشلشهدتالتيفرنسافيعاشااللذانوبونالد،مستر

الأمورهذهجميعالمستعاد،بوربونآلنظامتجربةثمومن(،رهيبةحروب)بعد

الفشل،إلىدائمأالجمهوريالنظامانتهاءأسبابشرحإلىوبونالد،مستربديدفعت

الأمنلتوفيربالنسبةالأمثلالنظامالملكيالنظاممنتجعلالتيالأسبابإيضاحبغية

ظاهراتفيالبحثإلىالتفكيرمنالأسلوبذاكبهمأفضىوقد.السياسيوالاستقرار

نظريةحوليدورالرئيسيموضوعهماوكان.والآفاقالأبعادمتراميةواجتماعيةسياسية

الفرديةوأن،وتقليديتاريخينظامهوالطبيعيالاجتماعيالنظامبأنتقول

فييسترسلان.الاجتماعيةالفوضىإلىبالناسينتهيانوبيلانمرضانوالديمقراطية

فعندئد،والنبلاءوالملكيةالكنيسةتفرضهالذيالانضباطمنفرنسا"فلتجرد:قولهما

مكانهاالمؤسساتهذهمنفلكل.والانحلالوالفسادالفوضىإلىفرنساستؤول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الخاصةطبيعتهاأمةلكلأنيريانوكانا.فرنسا"لطيعةبالنسبةالحياةمسارفيالسديد

ألايجبولذلك،لهاالمناسبالحكومةشكلذلكبسببولها،المميزةوخصائصها

(.الحكومة)شكل،الحقيقةهذهفيبالتلاعبالمدربةالعقلانيةللشموليةنسمح

واصطناعية،فجةأمورأكونهاعنتزيدلاالمكتوبةالدساتير"إنالقول!إلىويستطردان

عنتعئرحيث،الأمةقلبفيالمكتوبالدستورهوللأمةالصحيحالدستورلأن

."وتقاليدهمالمتوارثةأسلافها

تاريخية.مدرسة)عس!ا)!+(وهلكر7ء3(!أالأولوسفينيمسترديمدرسةكانت

نتاجأنهاأي،الخبرةعنفقطتشتقالسياسيةالحكمةبأنتعتقدالمدرسةهذهوكانت

وإن.التاريخخلال!منضجلهوكماالقوميالخلقوفهم،للماضيالحصيفةالدراسة

بالأحرىأو،التاريختجاهلوأن،بالبشريةالبالغالضررألحقتقدالتجريديةالنظرية

السياسية.للأخطاءالرئيسيالمصدرهواحتقاره

أنناومع.المطلقالملكيالنظامصلاحلتبررحججهاالمدرسةهذهتتابعثمومن

أنهبالقولنكتفيلذلك،المللعلىشكلايبعثعرضهافياليوماسهابناأننعتبر

بونالدشضيوقد.عشرالتاسعالقرنفكرفيالشديدالأثرالمحافظةللمدرسةكان

علىزد.اللقبهذافنحالذيكومتفيأثرقدكانوهو."الاجتماععلم"بمؤسس

"الديمقراطيةالثمهرمؤلفهيعتبرالذي،توركفيلديالكسيسفيالمدرسةهذهأثرذلك

توركفيل،كتبهمانتأملحينماونحن.الاجتماعيالتحليلفيراثدأعملآأميركا"في

إلىتفضيالديمقراطية"إن:القاثلةأءولولحول!صأ()3لامانسنظريةوبينبينهونقارن

القلق،تسببالتيوهي،دونهمهمومنالناسمنالعاديينفقطوتحتضنالاستبدادية

نقارنحينماأقول!،(وبدينهباللهكافرأوالشعبإلهأالمالوتجعل،الأمةجذوروتقتلع

نأيحاولىتوركفيلكأنيبدو،هذهلامانسونظريةتوركفيلكتابفيوردمابين

نظرته.صحةفيويدققلامانسقالهمايمتحن

لكن،الأثرمعدومةكانتالإيجابيةحيثمنالمدرسةهذهفلسفةأنومع

ثمومن،فرنساعلىطرأتالتيالاجتماعيةوالمتغيراتللتبدلاتالنقديتحليلهم

في(الطبيعي)أوالهرميالنظامعنأو،الدينيالإيمانعنالتخليأثرفيأبحاثهم

علىاعتمادهمأنذلكعلىزد.وطريفةمنعشةأبحاثآكانت،والمجتمعالسياسة

أبحاثهمإلىبالإضافة،التجريديةالعقلانييننظرياتعلىلاالوضعيةالتاريخيةالحقائق

لمالذينالمفكرينمنبعدهمجاءفيمنالشديدالأثرلهكانذلككل،الدقيقة

والبحث.التحليلفيبمنهاجيتهمأعجبواأنهمغير،السياسيةأهوائهمفييجاروهم
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تاريخمسارفيالمأساويةلوجوهالعميقإدراكهمسترديكتاباتمنويطالعنا

السياسة،فيمحافظأكانمسترفدي.والتقديربالاحترامالجديرالأمرذلك،الإنسانية

ومقيدأبالتقاليد،متقيدأالملكيرىأنيرغبكانفلقد.ليبراليغيريكنلملكنه

أشاروقد.القديمالنظامفيالحالكانتكما،تعدديمجتمعفيالمحليةبالمؤسسات

أنهمع،روسومنللغايةقريبآكانمسترديأنإلىأسأ(الأا!3لايفليجاكسيرتهكاتب

بينيفزقكان330!(،)،س!ولبوسيهشأنشأنه،مسترفدي.عليهويحقدروسويكرهكان

أشاروقد.قيدكلمنالطليقالاستبداديالملكيالنظاموبين""المطلقالملكيالنظام

حريةوبينالدولةسيادةبينالوسيطتكونأنللبابويةينبغيأنهإلىالبابا"أفيكتابهفي

مسترديرغبةذلكفينلمسأنناغير،القلةإلاتستهولم،هذهفضيحتهأنومع.الفرد

يدلكن.طغيانإلىسلطتهاتحولخشية،الوسائلمنبوسيلةالدولةسلطةتلطيففي

وافقبأنهعلمأ.فرنساإلىبالنسبةالأقلوعلى،كوسيلةبالديمقراطيةيعتقدلممستر

يرىكمافالديمقراطية.والممارسةالمذهبجمهوريبطبيعتهالإنكليزيالخلقأنعلى

بينماالأحداثحققتهاالتي)النبوءة،جديدةبونابرتيةإلىالنهايةفيتفضيمستردي

للجدلمسترديحبمنالرغمعلىإنهنقولوأخيرأ.م(185وام1848عامي

ذلكمعسيبقىفإنه،والكراهيةبالحقدالحارقأسلوبهمنالرغموعلى،العنيف

.النادرةبص!يرتهبثتهاالتيالومضاتتلكبسبب،الفكرتاريخفيرئيسيةشخصية

المجتمعإن9:قائلأ(نلسون)بنيامينالمعاصرينالمفكرينأحدلاحظولقد

شاذةحالأأفرادهوسيعيش،ذؤاتإلىحتمأسيتفتت،البحتةالأنانيةعلىيقومالذي

الاستبدادية،الجماعيةقيامإلىالفعلردةخلالمنسيؤديالذيالأمراللاإنتماء،من

محلإحلالهاإلىيرميمجهودهيإنما،المعاصرةالاستبداديةالجماعيةإنحيثمن

هذاعنىولقد.المجتمععلىالميكانيكيةنيرفرضبواسطة،العضويالتضامنأشكال

الحياةغفليةمنالهروبإلىبالأفراديدفعطبيعيةجماعةوجودعدمأن،الكاتب

تكونوقد.أ،ء،3(3)ولالدولانيةمننوعنحو،الجذوروالمعدومة،الحديثةالمتمدنة

فيالفرنسيةالمحافظةالأيديولوجيةإليهاارتكزتالتيالنظريةهي،آنفأالواردةالنظرية

عشر.التاسعالقرن

الفردأنافترضقد،السياسياقتصادهوكذلك،البريطانيالنفعيالمذهبولكن

وقد،المعرفةلأنالاجتماعيللتقدمالرئيسيالمنبعهو،نفسهعلىالمعتمدالحر

وهو،ثرائهزيادةعلىقادروأنهبهخاصأملكأسيكونيكسبهماف!ن،طاقاتهأطلقت

وتنويرها.نفسهتعليمويستطغ،الأمةثروةفييزيدبذلك
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،بالاهتمامالجدارةكلجديرةفكرةتراففها،هذهالنفعيالمذهبنظريةولكن

الاجتماعي.حسهحتمأسيفقد،النفعيالمذهبيقولهلماوفقآالفردأنوهيألا

للعلاقاتتنظيمهامنالرغمعلى،ومجهولةفغفلة،شخصانيةلاقوةهيفالسوق

المجتمعيصبحوبذلك.أيضآالشخصيةمجهولةولكنهاأنانيةقوةانها،الاجتماعية

منالرغمعلىفالإنسان.إليهبالنسبةضروريأشيئآالإنسانويفقدأفراد،منمجموعة

ولذلك.الجماعةمنعضوأيكنلمماذلكيستطيعلنف!نه،فردتيهتأكيدفيرغبته

بلافإنهم،الأخرىالمجالاتفيوأوزارهمالمحافظينخطاياتكنمهماإنهنقولف!ننا

الراميةللمحاولاتتصدواأنهمحيثمنجليلةخدماتالحديثةلأوروباقدمواشك

الشديدالعداءيكنونكانواالمحافظينأنذلكعلىزد.ذراتإلىالجماعةتفتيتإلى

ذويكانوالكنهم،الجماهيريةالديمقراطيةيكرهونأيضأوكانوا،الصناعيللمذهب

الريفتربةفيتضربقيمهمجذورأنخلافولا.الإنسانيةبالكرامةمرهفإحساس

غفليةتئيروحيث،الآخرالشخصشخصكليعرفحيث،المستقرالمجتمعذي

الريفي.نفسفيوالمقتالإشمئزازشخصيانيتهابلاالمدينة

الذينالمحافظينمن"إالمتطرفينعشرالتاسعالقرنطوالوبريطانيافرنساشهدتوقد

المتعلقةالأمورفي،الرأسماليينجانبلا،العاملةالطبقةجانبيتخذوندائمأكانوا

النقدمن،بهبأسلا،تيارأ""المتطرفونهؤلاءمثلوقد.الاجتماعيبالإصلاح

فهؤلاء،أيضأرسكينولربماوديزرائيليوكارليلكوليريدجفهناك.الاجتماعي

حيث،بالرجعيينأبدأليسواوهم،الاجتماعيالفكرتراثمنضخمآجزءأيشكلون

المجتمعلاالأرستقراطيالمجتمعوهو،للمجتمعأعلىبمئليؤمنونكانواإنهم

الحسفاقدلااجتماعيأمسؤولمجتمع(،المالأرباب)مجتمعالبلوتوقراطي

تقومبأنويطالبون،"يعملإدعهالقائلالمبدأيناهضونوكانوا.الاجتماعيةبالمسؤولية

المجتمع.فيالأبويبالدور،العلياالطبقة

آلةهوالمجتمع"أنعفمهالذيلبونالدبدينهالاشتراكيسيمونساناعترفوقد

فالمجتمع.ككل!وحركتهابتحريكهاالآلةهذهأجزاءمنجزءكليسهمحيث،عضوية

مثشركةفكرةأننرىوهكذا.ترابطولابينهمرابطلامنفصلينأفرادمنمجموعأليس

المحافظينولكن.الاجتماعيالمبدأوهوألا،معأوالاشتراكيينالمحافظينبينتجمع

ويؤمنون،السياسيةالسلطةبطاعةيطالبونوكانوا،اللهإرادةبوصفهالمجتمعيرونكانوا

المحافظينهـان.والديمقراطيةبالمساواةيسفمونماونادرأ،مطلقةضرورةالدينبأن

معمختلفينبذلككانوا،وانتظامهالمجتمعتنظيمضرورةعلىالاشتراكيةمعباتفاقهم
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طبيعةعلىمختلفينأيضآكانوابأنفسهمهملكنهم،عشرالتاسعالقرنفيالليبراليين

العقلإنالقائلالتنويرعصربمعتقديؤمنونفالاشتراكيون.منبعهوعلىالتنظيمهذا

لكن.فورآتحقيقهوعلى،للمجتمعالمثاليالتنظيمإيجادعلىقادرأيكونقدالبشري

يعتقدون،الفرنسيةالثورةمنتعفموهاالتيالكئيبةالدروسمنانطلاقأالمحافظين

مجذوبينكانوافالمحافظون.الكارثةبمثابةسيكونأنهيرونحيث،الأمرهذاباستحالة

منمحصو!ةغيروتدابيرهضعيفةعقلناوسائل"بأن:القائلة،بيركأدموندبفكرة

بالعودةوينادودن،السياسيةبالنظرياتالشكعميقالمحافظودنيشكولذلك.الخطأ"

وقد،الأجيالحكمةجماعتمثلوالتي،القويةالجذورذاتالقائمةالمؤسساتإلى

قادرالإنسانبأنيعتقدونوالليبراليينالمتطرفينلكن.فاعليتهاعلىدللتأنلهاسبق

أسوأإيجادعلىقادرالإنسانأنالمحافظودنيرىبينما،قائمهومماأفضلابتداععلى

الذيالأمر،المزعومالطبيعيالاجتماعيالنظاميعتمدونقدبذلكوهم.يقوممما

يغليكانعصرهمفيالمحافظينخطأأنغير.الراهنةالأوضاععلىالمحافظةيعني

مستقر.نظامثمةللأشياءيكنولم،والتغييربالتبدلى

الليبراليالمذهب

التاسعالقرنمنالأولفالنصف.التغييرلتيارالتصديالمحافظونحاولعبثأ

بأمواجيومذاكيشعركانإنسانفكل.التاريخفيثوريةالأزمانوأغزرأشدكانعشر

أرنولدماثيوالثمهيرالمدرسيالأستاذذاكوالدعفقولقد.بهوتتلاعبتتقاذفهالتغيير

ثلاثمائةحياةنعيشكناحيث،الزماننختزلكنا"لقد:قائلأالعصرذاكأحداثعلى

ليومولومرساتنا،نلقيأنلنا"هل:متنهدألامارتينوصاح.فقط!ثلاثينفيسنة

كانالقرنذاكمنالأولىالنصفأنوالحقإ؟!الأجيالمنالمحيطهذافيواحد،

لها.محطآاختارتهالتيوالثوراتالاضطراباتمنالرغمعلى،العراضبالآماليتدقق

منالفيضفذاك.تلاهالذيالنصفمنبكثيرأكثرالصدورفيالتفاؤليبعثوكان

الأمر،الماضيأوالحاضرمنإشراقآوأشدزاهرأمستقبلأيعكسكانوالأدبالفكر

منالشطحاتتلكفيتبذىوكذلك،وبلزاكديكنز)8(شارلروائعفيتجفىالذي

وصفولقد.ومشاكلهاالإنسانيةقضاياجميعحلول!علىبالعثورالجامحالأمل

ولكنها،بالشرورمترعةحقبة"كانت:فقال،ديكنزعنكتابهفيالحقةتلكت!ثسشرتون

."الآمالبأعرضئفيضأيضأكانت

الأحلامأشدوراءيركضونمثلأ،هيغوكفكتور،الأنموذجيونعمالقتهاوكان

لمالحقبةتلكفإنوهكذا.مللأأوكللأتعرفلابهممويتابعونهاجموحأ،التقدمفي
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بضعسوىتمفي!لموهكذا.ولعقليتهمالمحافظينلمزاجالمناسبةبالحقبةتكن

التغييرتياراتضغطتحتاضطرواحتى،الردةثمارالمحافظونخلالهاقطفسنوات

ذروتها،إلىبالأحداثصعدواحيث،الأملبحمىالمساقةالجماهيرأمامللتراجع

.م1848لعامالاشتراكيةالديمقراطيةالليبراليةالئورات،العظمىالثوراتتلكفكانت

مصطلحشأنذلكفيشأنه،وغامضعريضمصطلحالليبراليةكلمةأنوالحق

ويجمع.والإبهامالغموضمنحالهعلىهذايومناحتىيزالولا"،"الرومانسيةكلمة

بأن)علمآآخربلدأيمنبريطانيافيحالأأقوىكانالليبراليالمذهبأنعلىالناس

قبلالمنهاجيالاستعمالوتستعملهالناسألسنةتتداولهلمليبراليةأوليبراليمصطلح

المدنيةالحرياتبريطانيافييومذاكيعنيوكان.عشر(التاسعالقرنمنالثلاثينات

المطلق.الملكيالنظامتعرفلمم1688عامومنذفبريطانيا.البرلمانيةوالحكومة

،ذاكعصرالإنكليزوجدتوهكذا.اعتدالآوأشدهاجانبأالأنظمةأليننظامهاوكان

بينويقارنون،العامةالحقوقووثيقةءول!!7()!،ع!حالعظمىالوثيقةيستذكرونحينما

حرية.الأوروبيةوالأممالشعوبأوسعأنهميجدون،الأمممنغيرهموواقعواقعهم

باحتقار،وغيرهافرنسافيالسياسيةوالمشاحناتالمشاجراتإلىينظرونكانواولذلك

قدالفرنسيةالثورةعواصفأنننكرلاهناونحن.المستطرفوسخريةالعاجب

العامة.الحرياتلتقييدم182و.م5917عامبينماالبريطانيالنظاماضطرت

باسمالمعروفةالمرحلةخلالوذلك،م0182عامقرابةأشدهاالقيودتلكوبلغت

المرحلةتلكالناسوصفوقد.الستةالقمعيةوبالقوانين)55)عح،س!!(بيترلو)21(مرحلة

هذهولكن.م1688عاممنذوالحكومةالشعببينماوغربةاغترابأبشعبأنها

م1825عاميبينمااتخذت"هويج!الحزببقيادةفبريطانياطويلآتدملمالمرحلة

توسيعإلىهدفتبالليبراليةالموصوفةالبرلمانيةالإجراءاتمنسلسلة،م184و.

الحريةوكذلك،(التجارةعلىوالقيودوالاحتكارالتعرفة)إلغاءالتجارةحريةنطاق

التمثيلقاعدة)توسيعالسياسيةالحريةوأخيرأ(،والدينالصحافة)حريةالشخصية

م(.1832عامفيالعامةالانتخاباتفيمداهبلغحيثالبرلماني

المصنع""لتشريعكمناهضته،الليبراليللمذهبأخرىوجوهأيضآوهنالك

لكنه،اليبراليةمعمتنافيآاليوملمقاييسناوفقأيبدوالذيالأمر،العمالولنقابات

الحكومية.القيودمنالأعماللرجالالمتاحالتحررحدودأقصىيمثلكانيومذاك

أوقفتقدم9181عامفيبريطانياوكانت.الكلمةحريةبريطانيةاستعادتوكذلك

الصحفعلىالضرائبوفرضت3?طءول(،شأول!53)3القضاءأمامالمثولبقانونالعمل
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بالملك،تعريضهمبسببالناشرينبعضالسجنفيوزخت،والكراريسوالمنشورات

القارةفيأما.م1832عامفيالقيودهذهجميعإلغاءإلىاضطرتالحكومةولكن

المتزمتالمحافظهذانعتوقد.الصحافةحريةقمعفيميترنيخنجحفلقدالأوروبية

منسبعةأنكما.المجتمعتنظيممعيتفقلاالذي"الحديث"ال!وطبأنهاالصحافة

أساسيآمبدءاكانتالتيالفكرعلىالرقابةضحيةذهبواجوتنجينفيالجامعةأساتذة

،م9182وم1828عاميبينالواقعةالفترةوخلال.الحكمفيميترنيخمبادىءمن

غيرعنالشرعيةاللاأهلية،أخرىلقوانينبالإضافة،الكاثوليكيالتحريرقانوناسقط

اللاأهليةأنكما،قائمةبقيتالرسميةالكنيسةبأنعلمآ،الأذكليكانيينالمسيحيين

.القانونذاكصدورعلى،سنةثلاثينمروربعدإلااليهودعنتسقطلمالشرعية

لم،آنفأالمذكورةالقوانينساندالذي،!هويجارحزبأننلاحظأنينبغيوهنا

القانونيةالإصلاحاتتلكإنبل،الإنسانحقوقبشعاراتمسوقأالمساندةبهذهيقم

،م1832عامالصادرالإصلاحفقانون.العصرأوضاعاعشوجبتهاعمليةإجراءاتكانت

.الانتخابحقالذكورالراشدينمنبالمائةثمانينيعطلم،مريرةمعارضةجابهوالذي

الجائرالقانون،الليبرالية9المبادىءباسمساندواليبراليةالإنكليزأشدأنذلكعلىزد

ليومالمحددالقانونبشدةعارضواكما،م1834عاموالصادرالفقراءبقانونالمسمى

بلايسفرنسيسوهو،تطرفأالليبراليةأقصىأنالمفارقاتومن.ساعاتبعشرالعمل

سيشجعهم،العمالمنللفقراءالاجتماعيةالخدماتمنالمزيدتوفير"إن:قال)مح!ء)!(

حاولتوقد.!الخرابإلىالقائمةبالمشروعاتوسينتهي،والكسلالإهمالىعلى

أعضاءمعظملكن،البريطانيةالامبراطوريةداخلالرقإلغاءالشجعانالإنكليزمنعصبة

."توري"الىحزبوأعضاءالكنيسةرجالمنبل،الليبراليينمنيكونوالمالعصبةهذه

الشيءبعضغريبةكانتعث!ر،التاسعالقرنمطلعفيالليبراليةفإنحالىكلوعلى

.الشرحبعضتقديميستوجبناالذيالأمر،الحاضرةلموازيننابالنسبة

النفعيالمذهببفماواعني،العصرذلكفيالبارزينبالمذهبينالليبراليةترتبط

ولدتهقدلدينامعروفهوكماالنفعيالمذهبوأن،السياسيينالاقتصاديينومذهب

والتأليفالكتابةفيبنتهامبدأولقد)ولء"،ولء!(.بنتهامجيريميالغريبةالعبقريةتلك

م0181عامفيإلاتشتهرلممدرستهولكنعشر،الثامنالقرنمنالسبعيناتخلال

نهايةقرابةالمألوفالفكريالتيارإلىينتميبتهامأنوالحق.ببنتهامالعمرتقدمحينما

كانفبتهام.فكرهأوروحهعلىيتمردولمالتيارذاكعنأبدأيبتعدولم،التنويرعصر

ولكنه،الدينعلىالمجدفينمنوكان،تامأإيمانآالعقلانيبالمذهبالمؤمنينمن

لجميعولربما،الشعريةالغرائزلكلفاقدإنسانفهوبالرومانسييكنلمتأكيدأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أيضأ.الإنسانيةالعواطف

سيرتهفي،بنتهامتلاميذأبرزأحدنجلوهذا،ملستيوراتجونوصفوقد

ووصف،انهيارمنبشيءب!صابتهتسئبتوالتيعاشهاالتياللاإنسانيةالأوضاعالذاتية

الخبرةهذهوبعد.الفلسفةفيوسلواهالشعرفيعزاءهوجدحيماصجتهاستعادكيف

بوصفهما،وكوليريدجبنتهامعرضتالمقالاتمنسلسلةملكتب،الدراميةالرمزية

المحافظفالرومانسي.العصرذلكفيوالنفوذللتأثيرالمتقابلينالجنينينالدورين

قد()المتعارضانوالمتقابلانالمتنافسانهذان)بنتهام(،النفعيوالليبرالي)كوليريدج(

الحكيمبعقلهملستيوراتجوحتىيستطعلم،مختلفينفكريينتيارينأطلقا

ذلك.تحقيقبغيةالحثيثةالجهودبذلبأنهعلما،بينهميوفقأنوالكاثوليكي

إهلفتيوس"ف.عديدةمنابعإلىالنفعيالمذهببأصولنعودأنونستطيع

الحكومةبأنمبتذلأ(أمرأاليومنعتبره)الذيالخطيرالاكتشافذاكأعلنقد،الفيلسوف

كامضةبصورةشارككما.للشعبالسعادةمنمقدارأعظمتوفرالتيتلكهيالصالحة

السعادةتحقيقبغيةالحكومةتستطيعهماأفضلبأنالقائلةنظريتهمالفيزيوقراطيين

.قيودودونحرةالتجارةتتركأنأي،وشأنهمالناستتركأنهي،للناسالكبرى

هلفتيوسمؤلففيغامضأبقيالعظمىالسعادةتلكإلىالطريقمعالمتحديدولكن

أطلققدهنثيسونفرنسي!أيضأوكان."الإنسانفي"مبحثبعنوانالمعروفالشهير

مننوعأبلغهيومديفيدأنكما.!الناسمنعددلأضخمسعادة"أكبرالشعارذاك

وهمالاجتماعيالعقدأنقررعندماوذلك،الاجتماعيللعقدنقدهفينفعيمذهب

قدالحكومةكونرأيمنأكثرليسفإنهلذلك.وتفصيلآجملةإهمالهوينبغي،بحت

علىعقلانيةموافقةمننوعأييوجدلاأنه،أخرىبكلماتأي."ووجدتتأسست

ذلكعلىزد.مواطنيهانظرفينافعةالحكومةكونحيثمنعداما،الحكومةوجود

أمرللفنفعةالعقلانيالمقياسبأنالقائلةبنتهامنظرةمعسيتفقبداهةكانماهيومأن

الأخلاقيةالفلسفة"مبادىءالشهيرالأكاديميكتابهفيأ!ح(الأح)6(باليوليمإن.ممكن

طالحأأوصالحآيكونالقانونوأن،السعادةزبدةأنهاعلىالمنفعةيعزف"والسياسية

الرخاء.حالمنينتقصأويزيدكونهحيثومن،المعيارلهذاوفقأ

صارحآالنفعيالمذهبجاء،التنويرعصر(اللذة)مذهبهيدونيةإلىومرتكزأ

هي)وهذهتقليدأوعادةأوعاطفةأيةللحكومةتكونأنفرفض!.عقلانيتهفي

(فيبر)01ماكسقال!كما،للسلطةالمألوفةالبيروقراطيةوالأشكالالاستهواءخصائص

للرفاهيةالعمليةالأسسإلىاستنادآوجودهاتبررومؤسساتبقوانينوطالب)!ع!عس(

من،بيركأتباعمنالمحافظينيختلفونكانواالنفعيينأننجدوهكذا.تحققهاالتي
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أولية،نظريةمبادىءإلىالمستندوالشاملالفوريبالإصلاحينادونكانواأنهمحيث

أنموذجأمنهبدلآولنقم،الهرمالعاجزاللامنطقيالنظامهذا"فلئلني:قائلينويطالبون

نأاقترحواإذ،لاهثةباقتراحاتتقدمواوقد.علمياتالأسسإلىيرتكزلنظامجديدأ

(،اللورداتومجلسالعموم)مجلسبرلمانينمنبدلآفقطواحدبرلمانهناكيكون

العرفيةالقوانينعنئستعاضأنويجب،معآوالملكيةالأرستقراطيةتذهبأنوينبغي

أبرزوكان.شيءكلهـاصلاحوالمدارسالسجونإصلاحوينبغي،المكتوبةبالقوانين

لجميعالانتخابحقبمنحالقائلالديمقراطياقتراحهم،الإصلاحيةمقترحاتهم

بمصلحةأعرفالفردالإنسانإنيقولونكانواإذ.استثناءدونالذكورمنالراشدين

وأطبقتهعنالنظربغضواحدأفردأفردكلاعتباروينبغي،آخرإنسانأيمننفسه

الاجتماعية.مرتبته

مل،جيمسفيهمبمن،بنتهامأتباعانطلق،الذكرالآنفةللاقتراحاتومساندة

البرلمانفيممثليهمانتخابمحاولين،والكتبوالكراريسبالمقالاتالناسيمطرون

علىأخيرأعثرواقدبأنهمإيمانهمذلكفيمستلهمين،عنيدةصليبيةحملاتوشنوا

فيوطريفةقويةكمجموعة،قوتهمذروقبلغواوقد.والصحيحالمضبوطالحكومةعلم

.القرنذاكطوالونفوذأتأثيرأيشعونبقوالكنهم،عشرالتاسعالقرنمنالعشرينات

يفخرونكانوا)ولقدمتطرفينالوجوهبعضمنكانواإذا،النفعيينأنوالحق

المقاييس.لبعضوفقأ،كذلكيكونوالمأخرىوجوهمنف!نهم(،بالتطرفبنعتهم

الذاتيةالمصلحةإلىذلكفيمستندين،الخاصةالملكيةعنوحماسةبقوةدافعوافلقد

الفرديةوالمفاهيمالإصلاحيةالنظرياتبينقائمتوترثمةدائمأكانولذلك.الحرللفرد

معالوثيقالتعاونعشر،التاسعالقرنمنالعشريناتخلالتعاونواوقد.النفعيينلدى

الإصلاحقانوندفععلىوعملوا،العمالمنمجموعاتفيهمبمنآخرين""متطرفين

)الأمروحماستهمحمياهميفقدونبدأواالقانونهذاإقراروبعد.هـاقرارهم1832لعام

)22(برغماتيةأومحافظةويزدادون(حركةلكلالمحتومالقدرأنهعلىيبدوالذي

بالتغييراتحتىمطالبتهمفيفشيئآشيئأيتدؤجونفأصبحوا،()ذرائعية)حا،!+!!ع!(

المجتمعبناءإعادةوهوألا،الأساسيمطلبهمإغفالإلىأخيرأانتهواحتى،الصغيرة

إدوينضربهالذيالفلفيولنا.تمامأمعدومغير،ذلكمعبقينفعهمولكن.بأكمله

موضوعشادويكتبئى،القرنذاكمنالأربعيناتففي.قلتماعلىدليلتشادويك

إعادةمنالهبوطأنومح.النفعيةالمدرسةتلامذةمنهذاوتشادويك،لندنمجاري

تدهورعلىيدلأمر،لندنفيالصحيةالمجاريموضوعتبنيإلىالمجتمعبناء

فيمانزعواالنفعيينولكن.بالمشينلي!الأمرفهذاذلكمعولكن،همةوفتورحماسة
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الفرديةالملكيةحقوقيحترمالمبدأهذاإنحيث"،يعملدزدعهبشعارالعملإلىبعد

الاقتصادمجموعةنظروجهاتمعالنفعيونالتقىوهنا.الخاصةالمشروعاتينظمولا

النفعيينفموقف.الاختلافكلمختلفيناتجاهينفيالاشتراكيينمعوسارواالسياسي

الذاتية.الفردمصلحةإلىيستنددائمأكان

وقد.الحكومةلعلمالصحيحةالصيغةعلىعثرواقدبأنهموأتباعهبنتهاماعتقد

إلىيعودالذي،الليبراليةأشكالأحدكانتالتيالطبيعيةالحقوقمدرسةبعنادرفضوا

عنالنظروبصرف،الطبيعيةالحقوقإن9قالوافلقد"هويج"ارثورةوإلىلوكجون

افالحرية".لهاوجودلاكاذبةحقوقأنهاأو،لهامعنىلاإفاهي،الوضعيالقانون

،قانونأوتشريعفيالمحسوسةالحرياتتجسيدينبغيأنهكما،المطلقبالحقليست

البحثخلالمنالقانونذاكطبيعةتقريرويتوجب،ومفهوممعنىذاتتصبحكي

".الواقعيةالأوضاعفيالدقيق

علىاتفاقهماوهيألا،هذهالنظروجهةفيبيركإدموندمعيشتركبنتهاموكان

شيءكلوإخضاع،والقانونالسياسةفيالمتيافيزيقية""النفاياتمنالتخلصضرورة

قياسعلىقادربأنهيعتقدكانفبنتهام.والوزنللقياسالقابلةالبشريةالسعادةلمعيار

لكلالهدفيكونأنينبغيالفرديةالسعادةجماعإنيقولوكان.البث!ريةالسعادة

العملذاكتحقيقيستطيعبأنهيؤمنكانبنتهامأنالطريفوفي.تشريعأوقانون

الجميع.كلمةعليهتتفقالذيللسعادةالموضوعيالمقياسذاكفيوجد،الهرقلي

بوصفهاالاجتماعيةالسعادة"إن:فيقولالإسعاد""حسابيبتدعوجدتهوهكذا

!.قياسهالمبدأحيثمنيمكنمجموعهو،الفرديةالسعادةلوحداتالكليالمجموع

يعالجالبعضبقيوقد."السعادة"لعلمالقاعدةأوجدقدبأنهبنتهاماعتقدوبهذا

الاقتصادفيالبريطانيالأستاذآخرهموكان.الزمنمنطويلةفترةالإسعاد""حساب

أعلملقضيةالحلأخيرآوجدقدبأنهم0291عامفيزعمالذي)وله!أ!(،بيجو)27(

كلنعتبرلاأنينبغيولكن.أسماهكما"السعادة"اقتصادأي،الصحيح"السحادة

بحث.ووهمفاشلمجهودهو،الس!،دةلاقتصادصحيحعلمإيجادإلىيرميمجهود

لنقدموضوعآوغدتناقصةكانت،العلمذاكمثلفيبنتهامفكرةأنفيهشكلاومما

ميدانفيعبقريأكانفإنه،وغلوائهتطرفهكلمنالرغمعلىولكن.وشديدلادع

كإصلاح:الإصلاحيةالمقترحاتمنالعديدتدفقالسئالقلمهفمن.العمليالإصلاح

الآخروالبعض،خياليأاقتراحاتهبعضوكان.والقوانينوالقضاءوالمدارسالسجون

أتباعهوكذلك،وزخوميتهالبحتةبحماستهتمكنولقد.عمليتهفيخارقأبللامبدعأ

يرافقانيزالانلاسؤالينالجمهورعلىيفرضواأنمنمل(،جيمسأبرزهمسيما)ولا
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يمكننيوهل،الصالحهوما:السؤالينبهذينوأعني،يومهمساعاتطوالالناس

.؟الأفضلإلىتحسينه

حتىنفوذهلينشرشواطئهاتجاوزبلبريطانيافيمحصورأالنفعيالمذهبيبقلم

،للإصلاحوعقلانيةبسيطةقاعدةعرضوقد.اللاتينيةوأميركاوإسبانياروسيافي

وكليأ.ذكيأعنيدأكانفلقد.الثوريةالراديكاليةوكذلك،الضبابيةالشعاراتوتجنب

يتواجدكانفرنساففي.فرنسافيالمطلوبالقبوليلقىتجعلهلمالفرديةأسسهولكن

اشتراكيين،أو،"مستر"!محافظينكانواوسواء،الحقبةتلكفيالرئيسيونالمنطرون

علىمتفقينكانواهؤلاءوجميع."كومت"أوغست!برجوازيينأو،"سيمون"سان!

دولانية.أكثروكانوا،السياسةفيالاجتماعيالمبدأوجودضرورة

وهي،الخنازيربمدرسةووصفهاكارليلهاجمهاالتيالنفعيةالمدرسةهيفهذه

واعتبرا،اهتمامأيالفنيوليالم،ملوجيمسفبتهام.غضبآكوليريدجاستثارتالتي

كونهعنيزيدلافهو،شيئألهمايعنييكنفلمالمجتمعأما.وهراءثرثرةالشعر

أخلاقيتهممنأساسينعنصرينوالهيدونيةالأنانيةوكانت.الأفرادمنمجموعات

فهمالمحافظالرومانسيبمزاجهماوكارليلكوليريدجيستطعلمولذلك.اللابطولية

كانوافلقد،إنسانأيمنمحبوبينأمرهمبادىءفييكونواولم.النفعيينولاالنفعية

دينهمفي)إنهم:فقالم1827عامفيبروهاماللوردوصفهموقد،متطرفين

."دمويةبعقولجمهوريونسياستهموفي،ملحدون

الأخلاق"مبادىءكتابه)وأشهرهاالضخامةغايةالضخمةبنتهاممؤلفاتإن

الكتاباتمنشكلانعداموأكثر،وإطنابأإسهابأوأوسعالأسلوبهزيلةا(،والتشريع

غزيرةولكنها.لوكوجونهوبسككتابات،لبنتهامالسابقةالتقليديةالإنكليزيةالفلسفية

بنتهام،مذهبأنخلافولا.الاجتماعيالإصلاحميدانفيالعمليةوالنظرياتبالفكر

القرنفيلكنه،العشرونالقرنيألفهالذممطبالمذهبيعدلم،الخاصةالمنفعةمذهب

نظامأوكان،البرجوازيةللطبقةبالنسبةسيماولاالاستهواء،شديدكانعشرالتاسع

.يومذاكبريطانيافيللئروةتسارعهفيالمذهلالنموفيفلنتأمل.العصرلذاكملائما

بالبحثالإصلاحيةللاقتراحاتوإسناده،فشيئأشيئأالإصلاحمعالجةفيمنهاجهوإن

الغابائيين،الاشتراكيينفيحئآاستمرهذاكل،الضبابيةللشعاراتوتجنبه،العلمي

النفعيةأنويبدو.نهجأوإياهمتشابهونفإنهم،وموضوعأاتجاهأمعهاختلفواوإنالذين

النظرياتفيوالمرتابةالتجريبيةالفرديةالعبقريةهذه،الإنجليزيةالعبقريةتلائم

الإنكليزية.البرجوازيةخاصكمذهبنترجمهأنأيضأويمكننا.العامةالميتافيزيقية
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السيالصيالاثتصاد

ويضمهم.بالنفعيينالوثيقالارتباطالبريطانيونالسياسيونالاقتصاديونيرتبط

والتي،الاقتصاديالفكرفيالرائعةالبداياتبلغتوقد.الليبراليةمعسكرجميعآ

بلغتأقول،عشرالتاسعالقرنمطلعفيسميثوآدمالفيزيوقراطيينمنانطلقت

)034!ءأول(ريكاردو)9(وديفيد4)74(ول،ا)3ملتس)7(توماسمؤلفاتفينضوجهامرحلة

سايبأنعلمأ،أولس!3()53(11سنيور)وناسوالا!3((4)ساي.ب..جو

المفكرينولكن.الاقتصاديالفكرفيالفرنسيالإسهامفياستمراوسيسموندي)12(

ذلكفيالسببأنولربما،الميدانهذايتصدزونيومذاككانواالإنكليزالاقتصاديين

الإنكليزيالمزاجمعتتفق،العصرذاكاقتصادفيالصارمةالفرديةكونإلىيعود

تحولسيسمونديأنهنانذكرأنالطريفومن.وخبرتهابريطانياتقاليدمعوتنسجم

أصأ()34"لست!"رومانطيقيين"اقتصاديينألمانياشهدتبينما،الاشتراكيالمذهبإلى

للاقتصاديينالفرديةالمنطقيةالمقدماتيرفضونهؤلاءكانحيث،احلماول()عءاومللرأ

توماسالشهيرالأسكتلنديالكاتببريطانيافيانضمكما.الإنكليز"إالكلاسيكيين

العلمذاكوينتقدودنينذدونوأخذوا،وأخلاقيينآخرينوشعراءكوليريدجإلىكارليل

واعتبروهم،بهميأبهوالمالإنكليزالاقتصاديينلكن.أالسياسي"الاقتصادالكئيب

البريطانية،الجزرفيوازدهرسيرهالعلمهذاتابعوقد.وهواةعاطفينمنزمرةمجرد

الاقتصادمبادىء9بعنوانالشهيركتابهم1817عامفيريكاردونثمرحينماذروتهوبلغ

فيجاءتثمومن."إالمباحثبكتابهم1821عامفي،سايوتبعهالصمياسي"

برواياتهاحولأولء7(4)ولمارتينوهارييتالسيدة،عشرالتاسعالقرنمنالعشرينات

جماهيرإلىالعاجيةعلمائهبروجمنالسياسيالاقتصادفأنزلتبالاقتصاد،الممزوقة

القراء،لدىالأثيرالموضوع،العصرذاكفي،السياسيالاقتصادأصبحوقد.الشعب

فيالحديثوأصبح.النوممخادعفيحتىالاقتصاديةالكتبيطالعونكانواحيث

لاالراقيةالطبقةمنالسيداتحتىتسمعفكنت.العصرموضةالاقتصاديةالمواضيع

"إن:قائلأالبرلمانأعضاءأحدلاحظولقد.السياسيالاقتصادفيإلايتحذثن

قانونإليهيستندالذيالأساسإنهبلالبلاد،قانودناليومليسال!اسيالاقتصاد

صحيحأعلمأأن"،الناسإلىوخئلصعودهفيالسياسيالاقتصاداستمروقد.البلاد"

البرلمانيةواللجانالحكومةأعضاءوجدتوهكذا.الكمالمرتبةبلغقدومضبوطأ

.والإرشاداتبالنصائحتزويدهممنهمطالبينالسياسيالاقتصادعلماءإلىيسعون

السياسي؟الاقتصادرسالةكانتهالذيماولكن
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أجواءوكانت.العلماءمنكليأمتجانسةغيرمجموعةيشكلونالاقتصاديونكان

يتزعمهيمينيجناحإلىمنقسمينوكانوا.والخلافاتالجدلبغيومكثيفةمناقشاتهم

تدوريومذاكوكانت.)طحه)اولححول(كالوتشماكيتصدرهيساريوآخرملجيمس

الحسمأنالطريفومن.الطلبقاعدةحولريكاردووبينملتوسبينشهيرةمناقشة

كاينز)02(جاءإذ،الزمنمنكاملقرنمضيبعدإلايتملمالمتناقشينبينالفاصل

،الموضوعهذافيريكاردومنالصوابإلىأقربكانملتوسأنفأثبت)3!وللأح!(

أولئكبأعظميتعلقفيماأما.ذلكعكسيعتقدونكانوامعاصريهمابأنعلمأ

يسارأ.أويمينأمكانهنحددأنعليناالعسيرمنفانه،ريكاردوبهوأعني،الاقتصاديين

أعضاؤهايتحدثوالتي،وحشيةتشاؤميةفيالمفرقةالفئةتلكمنيعتبرهالبعضولكن

مستوىعلىفقطالأجورعلىبالمحافظة"القاضي"الحديدي"القانونذلكعن

الذيالثمنذاكهوالعملثمن"إنذلكفيريكاردوقالوقد."العيشمنالكفاف

وأرفعدون،الحياةقيدعلىالبقاءومنالعيشمنالعماللتمكينضروريأيكون

الأرضملاككباربمهاجمةاشتهرتاشتراكيةمننوعأريكاردووتزعم."تخفيض

وكان.طبقيةحربخوضإلىإنكلتراتوجيهحاولوبذلك،المجتمعأعداءبوصفهم

بكثيرأقلالاقتصاديةالشؤونفي)متناغم(هرمونيطبيعينظامبوجودريكاردوإيمان

يشكلونالمصانعوأصحابالملاككبارأنيرىوكان.بذلك)4(سميثآدمإيمانمن

الموادبأسعاريرفعالأرضإيجاربأنيعتقدوكان.الطبيعةبحكممتعاديينمعسكريين

الأرباحانخفاضفيتت!ببدورهاالتي،العمالبأجوريرفعالذيالأمرالغذائية

الذيالاستنتاجنتجنبأنعليناالعسيرمنأنهنرىوهكذا.المصنوعةالسلعمنالعائدة

حالفييكونأنللعاملينبغيأنهبذلكوأعني،المنطقيةريكاردومقدمةإليهتدفعنا

العاملأجريبقيأنالعملربعلىيتوجبحيث،العملمعربدائمةحربمن

فيريكاردونظريةأنخلافولا.أرباحهنسبةارتفاععلىالمحافظةبغيةمنخفضأ،

إلغاءحولبريطانياساسةبيندارالذيالحادالصراعذاكفيتسئبتقدالأرضأجار

الصناعةأربابهاجمحيث،الحنطةعنالحمايةرفعبالأحرىأو،الحبوبقوانين

بالطفيليين.الأرضملاكبرايتجونالليبراليوصفإذ"،"تورياوحزبالليبراليون

مناشتراكيتهماستلهمواقد)ولحد!ه(أوينأتباعمنالاشتراكيينأننذكرأنبناويجدر

عليها.نظامهماركسكارلبنىوكذلك،العملفيريكاردونظرية

سيماولا،السياسيالاقتصادحملهاالتيالأساسيةالرسالةفإن،حالكلوعلى

كمطلقين!يعملإدعهومبدأالفرديالمذهبعلىتقوم،الشعبيمفهومهاحيثمن
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سموهماأو،الطبيعةقانونبأنيعتقدونوالفيزيوقراطيونسميثآدمكانولهذا.لها

وأن،الاجتماعيةالأهدافمعتمامآالتطابقإلىالفرديةبالأهدافيدفع"الخفية"باليد

وتوزيعإنتاجأفضللتأمينالربحوحافزالمنافسةخلالمنكاف"يعمل"دعهمبدأ

وحريةالناسحريةفييكمنبأكملهالحكومةفناإن:سميثقالولقد.للثروة

لكنهم،الأخلاقيالتفلسففيباعأمنهأقصرسميثخلفاءيكونوقد.الأشياء"

تدخلوبأن،الأنظمةأفضلهوالحرةالمنافسةنظامبأنباعتقادهمالتشبثفياستمروا

لادستورأ،سميثآدمقاعدةالقاعدةهذهأصبحتوقد.نافعأيكونمانادرأالحكومة

منأشدكانريكاردوأنذلكعلىزد.قذامأوخلفمنالباطلالعصرذاكفييأتيه

المظلمةللعصورمرادفأأالتجاري"المذهبأمسىوهكذا.بهاتمسكآسميثآدم

.التجارةحريةبمبدأبالتسليمالدولةورجالالتجاربدأوقد.الاقتصاديللفكربالنسبة

أوتوماتيهيأتوافقأفعرضللأ،3،سايوضعهالذي"السوق"قانونجاءثمومن

عبثيةإلىلتشيرللأجراالمالي"الاعتمادنظريةجاءتثمومن.والاستهلاكالإنتاجبين

الماليالاعتمادتغييرإلىالرامية،العمالنقاباتكمحاولات"،"اصطناعيةمحاولةكل

قامكيف،الخياليةقصصهاإحدىفيمارتينوالسيدةأوردتوقد.للأجورالمقرر

أخبروكيف،الإضرابنتيجةأجورهمفرفعت،مطلبهمتحققوكيفبإضرابالعمال

حصلإذابأنهقائلأ،العملمنبعضهمتسريحإلىسيضطربأنه،العمالالعملرب

يستحقه.مماأقلعلىسيحصلالآخرالبعضفإن،حصتهمنأكثرعلىالعمالبعض

العامالإنفاقأنكيففثرحقصصهامنأخرىقصةفيمارتينوالسيدةوتتحدث

،المالرأسهمةمنسيثبطالذيالأمر،الضرائبنسبمنسيرفعالفقراءعلى

بكتابهاشتهرالذي،ملتوستوماسالقسنسمعثمومن.البطالةإلىبالتاليوسيؤدي

الحدودبلوغإلىدائمأينزعالسكانتزايداأنعنلنايكشفأ،السكانفي"مبحث

"بطولي!بعملالناسيقملمما،داثمفقرفييتسببالذيالأمر،المعيشةمنالقصوى

قانونباسمالمعروفالبريطانيالقانونأنذلكعلىزد.أالكئيبةالدورةهذهلكسر

تفريجه،إلىلاالفقرإعاقةإلىأساسأيهدفكان،م1834عامفيوالصادرالفقراء

معتتفقولا،للغايةقاسيةكانتالإعاناتعلىالحصولإجراءاتإنحيثمنوذلك

والفقراء.للفقرجديدأدواءيكونأنمنأقلالقانونهذاكانولهذا،الإنسانكرامة

مانديفلوبرنارد)!ولوله-يونغوآرثر)!هآء!(دفو")4("دانيالدسبقوقد

نأعشرالثامنالقرنفيصزحواان،هؤلاءغيرآخرينمنوزمرةول،7(،4ح7)ء"أ

تلطفبأنالحكمةتقضيالذيالأمر،العملإلىالفقراءتدفعالتيهيوحدهاالحاجة
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يبقواأنيجبالفقراءأنالقولوزبدة.كليآتفزجهاأنالحماقةمنولكنشدتها،من

آدمقبلول+()5!3تورجو)2(كتبوقد.الكسلعلىفقطيشخعالإحسانوأنفقراء

ثمومن."معيشتهلتأمينفقطضروريآيكونبمافقطمحدودالعاملأجرإإن:سمث

الذكر.الآنفالمحترمللقولالمساندةونظرياتهبمواعظهالسياسيالاقتصادجاء

لاوأننا.السكانتزايدمنبكثيرأقلالمالرأستزايدأنملجيمسلاحظولقد

قوانينهتكاثرهفيلهرأسمالأنإذ،تزايدهسرعةمعدلمننزيدأنأبدآنستطيع

عصرنافيعاشواأنهملو،الكلاسيكيينالاقتصاديينهؤلاءأنشكولا.المرسومة

قيامكيفيةحولالدائرةالمعاصرةمناقشاتنامنلسخرواأوبانذهاللاستمعوا،هذا

محذدآكانعالمهملأنوذلك"،الاقتصاديالنمو"بخلقالحكوميةدوائرنامختلف

المردودبتناقصالقائلالقانونفيوجدواولذلك،الطبيعةبحدودالصارمالتحديد

الجنسلأحوالملموستحسينأيوبينبيننايحولالذيالحاجز،السكانوبتزايد

إشراقآ،أكثرمستقلإلىعارضةإيماءاتسوىعنهمتصدرتكنلموهكذا.البشري

يعودلاهذاانتصارهمأنوالحق.السياسةفيالفيصلالحكمهمأصبحواذلكومع

والقبوللتقبلالوسطىالطبقاتاستعدادإلىأيضآيعودبل،الواضحذكائهمإلىفقط

الروحالكلاسيكيالسياسيالاقتصاداستهوىوقد.إجرائهوبصرامةالشاقبالعمل

كانحيث،الأعمالورجالالصناعيينمنالصغارعلىتسيطركانتالتيالبيوريتانية

الاقتصاديالمناخمنمستفيدينالثراء،ذريإلىالفقرهاويةمنيصعدونهؤلاء

وكان.أعقبتهاالتيالفترةوخلالالنابليونيةالحروبطوالبريطانياعرفتهالذيالصحي

المذهبلهمبداوقد.عليها"ولتعتمدنفسك"فلتساعديومذاكالوسطىالطبقةشعار

هوأنه،المالعبادةمذهب،واللاإنسانيالوحشيبالمذهبكارليلوصفهالذي

فيالتصنيعقيادةأزمةبريطانياتسفمتفعندماولذلك.الحياةلتقدمالوحيدالقانون

نجاحفيالرئيسيالعاملبللا،الحقيقيةالقوةهيالوسطىالطبقةأصبحت،أوروبا

وقد،وزخومآحيويةيتدفقونكانواالطبقةهذهفأبناء.الاقتصاديوازدهارهابربطانيا

والعمل.للنشاطحافزكل"يعمل"دعهبمبدئهالرأسماليالمذهبلهموفر

السببكانواوقد."إالوديةوللكراهيةللإعجابمحطآالإنكليزالاقتصاديونكان

اللامساواةمناهضةمنانطلقالاشتراكيفالمذهب.لمذهبهممضادةحركاتنشوءفي

دعاالذيفبنتهام.الأنانيةفيالغارقةتعاليمهمومن،الضيقةالفرديةومنالاقتصادية

"إنه:يقولكتبوقد.الاقتصاديةباللامساواةسفم،والقانونيةالسياسيةالمساواةإلى

عملهثمارعلىالحصولفيفردكلحقتأمينحيثمن،مساواةثمةتكونأنينبغي
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9موابينالفوارقأنذلكعلىزد."العادلة

علىالناسإرغامفإنولذلك.المكافآت

ال!معفقطيتنافىلا،الاقتصاديةالمساواة

و.ذاتهالاستنتاجإلىكوليريدجتوصل

مناكانوهكذا.المتنافستينالمدرستين

الواضحةوالحقيقةأهميةفي،عشرالتاسع

فالقرز.الاقتصاديةالمساواةوبينالسياسية

الوفالأخلاقحيثمنهيفالقضية.معأ

التوزبع.في

347م18

فياللامساواةتستتبع،وطاقاتهمالناسلب

تأمينبغيةعملهمثمارفيالآخرينإشراك

ولقد،مدفرةآثارأيضألهستكونبل،دالة

زعيمياتفاقعلىللغايةنادرمثل.هذا

للقرنبالنسبةيغاليأنالمرءعلىلصعب

المساواةبينيختارأنالمرءعلىبأنالقائلة

بالاثنتينبالتمتعيقبليكنلمعث!رالتاسعا

العدالةمقابلالشخصيةالقضيةفيتتمثللية

مرغوبأمرالثروةتوزيعفيالمساواةبأنبنت!امسفم،أخرىأسسإلىواستنادأ

فيجاءإذ.الناسمنعددلأضخما)سعادةمنقدرأكبرتوفيرفييسهمإنهإذ،فيه

يعود،منهاضخمآعددأيملكلفردثروةصنوحدةإعطاءأنالمنفعةتناقصفيمبدئه

مماأقلمنهايملكآخرلفردالوحدةتلكإعطاءعنالناجمةالسعادةمنأقلبسعادة

الصورةهذهعلى(حدينذو)برهانالأقرناالقياسعرضجرىوقد.الأوليملك

التعاسة.نقرولذلكاللامساواةنقر،الاقتصاد-قوالفعاليةالاجتماعيةالعدالةباسم

فيتمثلوالذي،البريطانيةالوسطىالطبقة1اعتنقتهالذيالليبراليالمذهبأما

،كوبدنوريتشاردبرايتجونيرأسهاكان،التي،مانمثسشرأأمدرسةالمشهورةالمدرسة

وبنظرياتالنفعيةبالنظرياتفقطيتشزبلىم،تكاملهعمليةخلال،المذهبهذافإن

الكويكرزطائفةمنكانبرايتفجون.أ-خرىمكؤناتلهكانتبل،السياسيالاقتصاد

الثورةرأسماليووكان.ريفيةمدي!نةتزاللامانثسشرمدي!نةوكانت(،)المرتعدين

كانواأنهمأي،الرسميةالدولةكنيسةعنالمنشفيئمنمعظمهمفيالناشئونالصناعية

كان،كمنشقينوهم.المجتمععلىصتجدينوكانوا،الأرستقراطيةالمؤسسةخارج

يصبحأنعلىأرغمأنه،برايتقالولقد.التمييزيحاربواأنعليهمالمتوجبمن

دورعنيقللابدوريقومالدينوجدتوهكذا.طائفتهأبناءاضطهادبسببليبراليآ

قوانينعلىصليبيةحملةوكوبدنبرايتمدرسةشنتوقد.السياسيالاقتصاد

الأراضيملاككبار،للأرستقراطيينرمزأكانتالقوانينهذهلأنوذلك،الحبوب

بروحويندفعون،الدينيةبالآياتبتشهدونهذهحملتهمفيوكانوا.المكروهين

الدينية،الأشياء"بمتصئدووصفهبرايتكأ5تينسونالفردالشاعرسخروقد.صليبية

دراسةفيالمتعفقولكن."والورعالتقوىالمتصنع.وبالمرائي،مالأالمملوءوبالكيس
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تحركه.كانتتينسونذكرهاالتيتلكغير،أخرىحوافزثمةأنسيدرك،برايت

يحفزأيضآكانبيورتانيضميرمننوعآولكنأحدها،كانتشكلاالذاتيةفالمنفعة

وراءهيخفيفقطقناعأيكونأنمنأبعدكانالضميرهذاأنريبولا،برايت

فيه.قيلبمااتهامهمبزراتروايةعليناالعسيرمنليسبأنهعلمآ،الذاتيةالمصلحة

للعسكريةشديدةكراهيةعنيعئر،الليبراليالمذهبمنجناحهناككانفلقد

الدينيمذهبهكانفإذا.القرمحربلمناهضةبشجاعةبرايتتصذىوقد.وللحرب

القوانينتأمركانتأيضآفبذلك،واللاعنفالحربمعارضةعليهيفرض)الكويكرز(،

وأن،الحربعلىستقضيالحرةالتجارة"بأن:القائلالليبراليللمذهبالاقتصادية

علىيسريأنيجبالتدخلعدممبدأوأن،الأرستقراطيةالطبقةهوايةهيالحرب

في،الذاتيةوبالمصلحةبالسياسةيمتزجالديننرىوهكذا.الأفراد"علىسريانهالدول

الليبرالية.إنكلتراعقيدةاصبححيث،واحدمزيج

علىيشتملأيامهأوائلفيكانالحديثالليبراليالمذهبأنلنايتضحهناومن

كانتلكنها،دائموفاقمنحالفيالتياراتهذهتكنولم،الفكريةالتياراتمنعدد

مبدأمنالشيءبعضوتقترب،للدولةسلبيتهلمحيعريضبمفهومالأخذإلىجميعآتنزع

لها.أعلىكمثل"يعمل"دعه

ضرورةعلىتؤكدكانت،الطبيعيةللحقوقلوكمدرسةأننذكرأنناشكولا

وتعتبرهاالشخصيةالملكيةتحترمكانتبينما،والاستبداديةالمتعسفةالحكومةمقاومة

نظامهفأقامالنفعيالمذهبأما.شخصأوجهةلأيةللتحويلالقابلةغيرالحقوقمن

الاقتصاديينأنذلكعلىزد.الأحرارللأفرادالمعقولةالذاتيةالمصلحةعلى

بالنظاماعتقادهمحيثمن،سميثآدمإلىالعائدةأصولهمأبدآينسوالمالسياسيين

ئسمحولمحريتهعلىحافظإذا،بذاتهذاتهئسئرالذيالأوتوماتيكيالاقتصادي

شديديتاريخهمطوالكانوادينيأالمنشقينأنكما.فيهبالتدخلالدولة""لسمكرية

الفرنسيةالثورةأنفيهريبلاومما.الدولةتفرضهقانونأومؤسسةكلفيالريبة

خففتقدإنكلترا(.فيببطءسارالذي)الأمر،القديمةالطبقةمجتمععلىبقضائها

أصبح،القديمالفرنسيالنظامتدميرجرىفعندما.أوتوماتيكيةليبراليةمننوعآوراءها

والمنازلوالفرصالحقوقفيومتساوين،القانونأماممتساوينأي،متساوينالناس

واقعية،اقتصاديةمساواةمنأكبركميةتعنييومذاكالمساواةتكنولم.الاجتماعية

قدالاشتراكية!إن:لاسكيهارولدقالولقد.بعدفيماإلايتضحلمالمعنىفهذا

حصتهاالوسطىللطبقةأفنقدالليبراليالأعلىالمثلبأنالتامةقناعاتهامنانطلقت
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قولجزدناإذاونحن.أغلالها"فيترسفالبروليتارياتركبينما،الامتيازاتمنالكاملة

فالحرية،.القضيةجوهرعنتقريبآمعبرالبهيبقي!،البلاغيزخرفهمنهذالاسكي

إلىبالإضافة،وحظهوكفاءاتهلطاقاتهوفقآ،يفشلأوينجحأنفيفردكلحرية

كلحظآ،الأقلأوالأضعفلتحميأبدآتتدخلألاالدولةعلىيفرضالذيالقانون

الناجحينأولئكأنيعنيأنهأي.والحيفالظلمحتىويعنياللامساواةيعنيهذا

تكنومهماالفاشلينعلىوأن،المجتمعأحضانفيوينعمونالقانونبحمايةيتمتعون

."للمغلوبإالويل:المأثورالقولذاكسوىيترئبواألا،فشلهمأسباب

الاشقرا!يالمذهب

تقريبأمتزامنآبروزهوجاء،السياسيالميدانإلىبقوةالاشتراكيالمذهباندفع

3()عءقولهفورليهشارلأصدرم1832عامففي.وليبراليمحافظمنالمذهبينمع

الترحيبذاكصدورهحينالكتابهذايلقولم.ء،أءع+(ء4ول"صأ33)ولهأ،ءأحهكتابه

بناءلإعادةالمخططةالكتبمنغزيرةجمهرةمنمخططبمثابةكانإنهإذ،العريض

وخلال.شهرةوأوسعهاالكتابتلكأعظمأصبح،الزمنمرورمعولكنه.المجتمع

بفيضسيمونسانالكونتتدفق،م0182وم1814عاميبينالواقعةالزمنيةالمدة

"بكل،نفسهوصفوقد،الأطوارغريبرجلأهذاسيمونسانوكان.الكتبمن

جديراشتراكيأولبأنهزعمكما.ولوكونيوتنبيكونمنمزيجبأنه"تواضع

أوينروبرتكان،ذلكوأثناء.هذهزعمهعلىبعدفيماالناسوافقهوقد،بالأهمية

الت!نظيممنالمزيدتحقيقيستهدفمخططآويطبقمصنعآيملكالأسكتلنديا)ولء*ه(

يقومحيث،نيولاناركبلدةعلىالحرفيينمنالآلافتوافدوقد.للصناعةالاشتراكي

سيسمونديأيضآانفصلالمرحلةتلكوخلال.العامةالصناعةفيالاشتراكيةبتجربته

الذريمذهبهممناشمازإذ"،يعملإدعهبمبدأالمؤمنينالاقتصاديينمجموعةعن

الناسيتداولولم.البشريةللكائناتالشديداحتقارهمومنأوله،ول(3)طالأناني

يستعملونالناسكانفلقدعشر،التاسعالقرنمنالثلاثيناتقبلالاشتراكيةمصطلح

.ول(33إءأحهاءولهأأ3)ولالترافقيةمصطلحكذلكقبل

بغضفنحن.عشرالتاسعالقرنمنقدمآأعرقأصولآللاشتراكيةأنوالحق

والكنيسةالأفلاطونيةمنكلبهاتطالعناالتيالاشتراكيةاللمحاتتلكعنالنظر

اعتقدتالذيالسعيدالمسيحيالألفيوالعصر،الوسطىالقرونفيالإقطاعيوالنظام

التنوير،عصرفيالاشتراكيةمنتياراتعلىنعثرف!ننا،الوسطىالقرونالقريببحلوله

!.يعملإدعهلمبدأالمستقطبالفرديالمذهبفيتلكمنأقوىعناصرعلىوكذلك
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حقمرةذاتوصف)فلقدبالاشتراكيليسروسوجاكجانأنمنالرغموعلى

الخاصةالملكيةأصول"إن:يقولأيضآكتبانهغير(،مقدسحقبأنهالخاصةالملكية

الشديدةالصدمةبمثابةهذاروسوقولوجاء."اغتصاببفضلبدأتماأولبدأت

ونجح"الخاص"ملكيهذافقالأحدهمبدأ:بقولههذهنظرتهروسوويشرح.لفولتير

الطمعفأدخل،الشيوعيةأنشودة،الرعويةالأنشودةتلكانتهتوبذلك،تملكهفي

الشديدةالدولانيةروسوتلامذةمنالكئيروناستلهموقد.متلازمتهما"وجميعوالمدنية

أضخمشيءهيكلالمجتمعإرادةإإن:قالحيث،العامةللإرادةروسومفهوممن

عنتشتقالحقوقجميعبأنروسوبشركما."الفرديةللإراداتالكليالمجموعمن

روسوويستطرد.المجتمعوجودبدونللحقوقوجودلاوأنه،منهوتنبعالمجتمع

تنظيمهافيمبرركلذلكبسببللدولة"إن:إالاجتماعي"العقدكتابهفيفيقول

للملكيةكانإذاأما.الملكيةفيمطلقحقيوجودلافإنهولهذا،الخاصةللملكية

ينبغيبأنهيؤمنروسوكانفلقد.به!المجتمعسماحبسببقائموجودهافإنوجود،

وشريطة،الملكيةفيتقريبأالأفراديتساوىأنشريطة،الخاصةالملكيةبوجودالسماح

ملاحقةأيضآاعتبرروسوأنذلكعلىزد.استغلالهافيالفردطاقةعنتزيدلاأن

إذابأنناعلمآ،الحديثالمجتمعأمراضمنبعوأنها،الشرورمنشرأللئروةالفرد

التاريخية.المفارقةبمثابةحتمأسيكونهذاوصفنافإن،بالاشتراكيروسووضعنا

المدرسةتيارفياندمجأفكارهمنكثيرأإنالقولمنيعفينالاالأمرهذاولكن

منالنوعلذاكمشجعأروسونفوذيكنولم.عشرالتاسعالقرنفيالاشتراكية

الحياةبأنيعتقدكانفروسو،أعرضوثورةأعظمإنتاجعلىالمشددالاشتراكية

الأسبرطية.الحياةهيالصالحة

القرنفيالصرفالوحيدالشيوعيبأنهالموصوفالأ))!عهول(،مورلليقاموقد

الملكيةعلىهجومهوبينالعامةالإرادةفيروسونظريةبينفجمع،عشرالثامن

السذاجةفيموريلليويتساوى.فجةاشتراكيةنظريةإيجادإلىوانتهى،الخاصة

أسموهاالتيمؤامرتهمفيسيماولا،ول!؟ء!("!بابوفأنصارمعالاشتراكيةالفكرية

هؤلاءبأنعلمأ.م()5917الفرنسيةالثورةأيامأواخرفيوذلكالمتساوبن"،"بمؤامرة

ربيب،روبسبيرأنذلكإلىأضف.عقائدهمفيمؤمنينإخلاصهمفيصادقينكانوا

لنظريةوفقأ،يرحملااستخدامأالدولةسلطةاستخدامعلىقادرأكان،روسونظريات

يرغبيكنلمولذلك،ديمقراطيآيعقوبيآبالأساسكانولكنه،العامةالإرادةفيروسو

يقومحيث"التوزيعية"بالاشتراكيةيبشرفكان،بابوتأما.الخاصةالملكيةإلغاءفي
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بينهم.فيمابالتساويتوزيعهيجريثمومنالأفراد،جميعيكتسبهلماعاممستجمع

التمتعفيآخرفردكلوحقمتساويآحقأإنسانكلأعطتقدالطبيعة"انشعارهوكان

فيالبرجوازيةلحقوقالقاعدةوفرتالتيذاتهاالطبيعةأنخلافولا.الأشياء!بجميع

الملكيةوبأنبالمساواةالإيمانكانلقد.آخراتجاهنحومسارهاتغييريمكن،التملك

.البسطاءالفقراءمنالناسأولئكحزكالذيهو،اللامساواةتخلقالخاصة

يغطيضخممصطلح،الرومانطيقيةكمصطلح،الاشتراكيةمصطلحأنوالحق

نستطيعلكننا،الاشتراكيةأنواعمنالعديدفهناك.المختلفةالأشياءمنكبرىجمهرة

بفيضعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفطلعلقد،أعظممشتركآقاسمآلهانوجدأن

وفرتذلكمعولكنها،عمليوغيرمشؤومآبعضهاوكان،والمخططاتالبرامجمن

وتدل.أعقبتهاالتيالسنينمنالعقودطوالالاشتراكيللفكرالأساسيةالنظريات

الناسشعورعلى،الاشتراكيةالنظرياتتشزبإلىيومذاكواندفاعهمالناسحماسة

منامتعاضهموعلى،المجتمعتنظيملإعادةجديدمخططإلىبحاجتهمالشديد

المستمرالاختمارعلىوكذلك،الحرةالمنافسةلقاءالليبراليةالقانونيةالمساواة

الفرنسية.والثورةالرومانسيةومنالتنويرعصرمنالمتحدرةللنظريات

وتتفجرالألوانمتعددة،الناسمنمائعةمجموعةالأوائلالاشتراكيةروادكان

عدديبلغفقيرةلعائلةؤلدأنهمنالرغمعلى،مثلآأوينفروبرت.وحيويةنثساطآ

تمكنفإنه،عمرهمنالتاسعةيتجاوزلماوهويعملوبدأفردأ،عشرخمسةأعضائها

،اللامحدودةالزخومذوالرجلفهذا.بهخاصمصنعوإنشاءطائلةثروةجمعمن

اتجهحيث،عمرهمنعشرةالثامنةفيوهومانثسشر،مدينةفيالأعمالعالمدخل

ثمومن،والإزهارالتبرعمبمرحلةتمريومذاككانتالتيوالنسيجالغزلصناعةإلى

،الشهرةواسعةتصبحأنلمصانعهفذروقدنيولاناركبلدةفيالنسيجمصانعاشترى

كانإذ،وقتهبكامليستأثرأنلعملهيتركلمهذا،أوينولكن.الناسلاهتمامومحطأ

روسوبنظرياتتأثروقد.نفسهولتثقيفللمطالعةيكزسه،وقتهمنشيئأيقتطعدائمأ

نيولاناركبلدةفيوانطلق.التنويرعصروبفلاسفةجودوينبأفكاروكذلكالفلسفية

منمعظمهمكان)الذينمصنعهعمالأحوالتحسينإلىترميثوريةبمشاريع

قابضمحيطأجواءوفي،وجهلبؤسمنحياةيعيشونكانواوحيث(،الأطفال

،المدارسوأنثأ،مساكنهمأحوالوح!ن،العملساعاتفخفض.وكئيبللصدر

فجاءت.للمرضماليأاعتمادأوخضصللتقاعد،قاعدةواشترع،الخمرةمعاقرةومنع

فارتفع،أفضلصورةعلىبالعملعمالهأخذإذوأوفرها،الثماربأشهرهذهإصلاحاته
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لطائفةالمحسنالدكتاتورأوينروبرتأصبحوهكذا.دخلهوازدادمصنعهإنتاج

العالم.أنحاءجميعمنعليهايتوافدونأخذواحيث،الناسبانتباهتحظى،أنموذجية

حيث،الأميركيةالمتحدةالولايات،وفنارمستنيرعملكرب،أوينشهرةبلغتوقد

بمجلسيه،الأميركيالكونغرسعقدحيثم1825عامفيبزيارتهاقامعندماإنه

منه.خطابلإلقاءأوينودعا،خاصةمشتركةجلسة

استأثرااللتينالفضيلتين،والإحسانللبرالمحترمالمثاليومذاك"أوين"كان

مختلفمنبعددانطلقعندماهذااعتبارهفقدماسرعانولكنه.البشربتقديريومذاك

دينتأسيسمثلأفحاول.كاملأشاملأإصلاحأالمجتمعإصلاحإلىالراميةالبرامج

اشتراكية،وضعيةأخلاقيةمننوعأكانإنهإذ،التقليديالدينمعكليأيتنافىعقلي

جهودهمعظبمكزسولكنه.سيمونسانابتدعهاالتيالجديدةبالمسيحيةتقريبآشبيهة

الجزءبددالذيالأمر،نيولاناركفيلطائفتهمشابهة،أنموذجيةاشتراكيةطوائفلإنشاء

بعضوفيالبريطانيةالجزرفي"الأوينية"الطوائفانتشرتوقد-ثروتهمنالأكبر

عددأإليهااجتذبتقدبأنهاعلمأ،نجاحأتصادفلمجميعأولكنها.الأميركيةالولايات

في"أويندعاه"فيماايإسهامفكرةسحرتهمالذينالتجاربوهواةالمنطرينمنعديدأ

الفردية.الأنانيةلاالجماعةروحتسودهحيثالجديد،الأخلاقعالمبناء

أنهاعلىبدت،أعقبتهاالتيفورييهكطوائفأوينطوائفأنالمحزنومن

بمصلحتهمدفوعأإلايتحركلاالمرءبأن،النفعيالليبراليالزعمصحةعلىتبرهن

حاولواحيث،ريكاردواشتراكيةصورمنبسيطةصورةإأوين"أتباعتبئىولقد.الذاتية

،للعمالالرأسماليالاستقلالتجنببغية،العملقوةعلىيرتكزللتبادلنظامإيجاد

هيالعائلةبأناعتقدواإذ،العائلةإلغاءحاولواكما.أيضأف!ثملالتبادليالنظامهذالكن

منبنوعالعائلةعنالاستعاضةإلىوسعوا.الخاصةالملكيةوعمادالأنانيةأساس

معالجوارسخطأثاروالذي،التقليديالدينمعكليأالمتنافيالأمر،جماعيتعايثى

سيئةكانتالجماعيةالمستوطناتتلكإدارةأنذلكعلىزد.وامتعاضهمالسكان

تلكضفتكما.الإدارةفيبعبقريتهيتحفونكانواإأوينأأتباعمنفالقليلون.للغاية

إلىبالإضافة،والطفيليينالخلقوالسئئيالقلقةوالأرواحالمثاليينمنعددآالمجمعات

هذهلكن.وتطبيقأنظريةأوينفلسفةفشلإلىأخيرأوانتهت،أخرىعناصرمنعدد

بكلعشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتخلالألقىإذ،أوينعزيمةمنتثبطلمالنتيجة

نجاحأالحركةهذهلاقتحيث"،الكبرىالوطنيةالعمال"نقابةقضيةلمساندةطاقاته

أوين"9يحاولولم.والانهيارالفشلإلىبدورهاانتهتلكنها،الأمربدايةفيمشهودأ
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حركةأن،فيهشكلاومما.ومربيأمبشرأنفسهيعتبركانإذ،سياسيحزبتأسيس

محطأوكانت،الأفضلنحوالسعيواستحثهمالناسعصرهافياستثارتقد"أوين"

عنحديثأصدركتابأفضل)وهذاهاريسونكتابفيوردوقد.والمراقبةللانتباه

أوينحركةوزعتم(1841-م)9183فقطعامين"خلال:قوله(أوينحركة

وبلغ،محاضرة0451واحدةسنةخلالأتباعهوألقى،منشورمليونونصفمليونين

وفيأوينلحركةوكان.ألفآخمسينالأحديوملمحاضراتأسبوعيآالمستمعينعدد

مذهبأالعشريناتفيالإنجيليالمذهبأصبحوعندما."جريدةمائةمختلفةأوقات

أثارتهاالتيالهزةتلكوبعد.الدينيةالطائفةبصفات""أوينحركةاتصفتشعبيأ،

عام)فيالمدهشالعبقريمؤسسهابموتماتتثمالحركةهذهذوتأوين"9حركة

الفضليعودالتيالتعاونيةالحركةباستثناء،الذكرىسوىوراءهاتخلفولمم(1857

الاشتراكيةالتجاربتلكمصيرأيضآكانوكذلك.أوينأتباعإلىنشوئهافيالأكبر

الوثيقية""الحركةباسمالمعروفةبالحركةارتبطتوالتي،العصرذاكفيالبريطانية

إلىتفتقريومذاككانتالبريطانيةالاشتراكيةالتجاربأنبداوقد.العماليةأع!"سأ(أ)31

الانكليزيةالفرديةتكنلمإذاعماثانيةالتساؤلإلىنعودلكننا.الكافيةالفكريةالأسس

الحقبة؟تلكفيالاشتراكيةفشلعنفعلأالمسؤولةهيالعنيدة

الفرنسيونالاشزاحيون

حيثمنالاشتراكيةوالنظرياتالمذاهبمنفرنساقدمتهماآخربلدأييقدملم

بتدخلوطالب!يعمل"دعهمبدأسيسمنونديهاجمم9181عامففي.والنوعالك!م

كانالسياسيفالاقتصاد.ورفاههالشعبخيرأجلمنالخاصةالملكيةلتنظيمالحكومة

وقد.وواقعحالمنعليههيكماالطبيعةمعويتعامل،الفرديةالأنانيةعلىنفسهيركز

الفردهذامنوجعل،لفائدتهملاصقكإنسان"الاقتصاديالإنسان9سميثآدمعرض

مماأبعدإلىحتىذهبحيثربكاردو،فحلوكذلك.لنظامهالزاويةحجرالأناني

يسعىإنسانكلبأنالقائلةالنظريةسنيوروجعل.الفرديةتأكيدفيسميثإليهذهب

ويجدر.الاقتصادفيفلسفتهإلىمنطلقه،كفاءةمنلديهمابكلثروتهفيالزيادةإلى

الاقتصاديالنظامهيكلأساسكان،الفرديةالرغباتسيادةمبدأأنإلىنشيرأنبنا

الناسحؤلتقدالدولةأنلنفترض9:الكلاسييهون""الاقتصاديونقالولقد.الليبرالي

الناسبرغباتالانحراف،التحويلهذايعنيأنيجبفعندئل!،ينتجونهلاماإنتاجإلى

نظرهم.فيالكافيالمنطقيالدحضبمثابةالقولهذاوكان.!فيهيرغبونلاماالى

ترقيةبغية،يختارقدالشعب"بأن:قائلينالرومانسيينالاقتصاديينبعضاعترضولقد
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الآلاتمنينتجأنيفضلفقد،الناسيطلبهمامعيتفقلاللإنتاجمقياسآ،ذاته

ومن."الثرياتالسيداتترتديهاالتيالسهرةملابسمنينتجهمماأكثرالموسيقية

شكلآ"اقتصادية"غيرفرضيةهذهالرومانسيونفرضيةالاقتصاديونيعتبرأنالبداهة

بنظاممثقلأسيكونالموخهالاقتصاد"إن:قائلينالاقتصاديونويسترسل.وموضوعأ

وكانوا."بنفسهنفسهويديرالخطىرشيقسيكونالحرالنظامأنبينما،بيروقراطي

الفردية.الرغباتتلبيةإلىتهدفأنيجبفعاليةكلإنيقولون

الاقتصادلنقادالرئيسيالهجومهدفكانالذي،الأنانيالفرديالمبدأهوهذا

مساقينالنقادهؤلاءكانفلقد.ألمانيافيوفيختيسيسمونديفيهمبمن،الليبرالي

منالمجموعاتأو،المزيجذاكمنوأنبلأفضلماشيءخلقفيأخلاقيةبرغبات

النقادأولئكوكان.الفرديةوغاياتهمالذاتيةمصالحهمسوىيلاحقونلاأنانيينأفراد

غاربهعلىالحبلتركمنبدلأجديد،مخططإيجادإلىعقلانيةبنوازعأيضآمدفوعين

الجديدالمخططأنالنقادلهؤلاءتراءىوقد.المتصارعةالفرديةالإراداتمنلفوضى

بمهامالمجتمعمنفقطالنخبةتقومحيث،دكتاتوريتهفيمفرقنظامبناءإلىسينتهي

علىالقضاءنحوالعاطفيالاندفاعكانبينماأنهنرىوهكذا.والحكمالتخطيط

العقلانيالاندفاعأصبح،بابوفأتباعمنالفقراءلأولئكالمميزالطابعهو،اللامساواة

والمميزالواضحالطابعهو،بأكملهالاقتصادعلىوصارمدقيقنظامفرضنحو

سانوالاعتبارالأهميةالبالغالفرنسيالاشتراكيالمفكرلذاكسيماولا،للاشتراكيين

يعتمدبنظامطالببل.البشربينبالمساواةيقللمهناسيمونسانولكن.سيمون

نأويرى،ضخممصنعبمثابةالمجتمعيرىكانفلقد.لهأساسآالهرميالتسلسل

يمثلالذيالأمر،الدقيقةوالمهارةالصحيحةالبراعةيستوجبالمصنعهذاتنظيم

مثلبتوفيركفيلالعلمبأنيعتقدسيمونسانوكان.الحديثةللأزمانالأساسيالواجب

الاجتماعيينالمهندسينمنالنخبةتقومبأناقترحولذلك.والنظامالتنظيمهذا

سيمونسانرفضوقد.العلميةللمبادىءوفقأوإدارتهللمجتمعبالتخطيط

بدينبعدفيماطالبثمومن.الحكمعنعاجزنظرهفيفالجمهور،الديمقراطية

رجال!منالنخبةأيضآوتوجههاعليهاتشرفجديدةمعقولةمسيحيةأيجديد،شعبي

الأرستقراطيلهذاالسوفياتيالاتحادتقديرسببلنايتضحهناومن.الإكليروس

ماركسمعيعتبرونهالسوفياتالشيوعيينإنحيث.سيمونسانالأطوارالغريب

الحديث.الشيوعيالمذهبمؤسسيمن،ولنين

الطبقةوبسيادةالطبقيةبالحربيقللم،اخرىجهةمن،سيمونسانولكن
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يريدهماف!نولذلك.والصناعيينالمهندسينمنتتشكلأنلنخبتهيريدفهو.العاملة

خلالالبعضاستهوتالتيالتقنوقراطيةبتلكشبيهةالا?سهولطص!+(تقنوقراطيةهو

الماركسيةعنبعيدسيمونسانفإنوهكذا.العشرينالقرنمنوالثلاثيناتالعشرينات

أشارالذيالاتجاهاليوميتجه،غربهأوبشرقهسواء،العالمأنلناويبدو.والماركسيين

.سيمونسانبه

فنظرياته.بنتهامجيريميمعسيمونسانيتساوىوالنفوذ،الأثرحيثومن

أبرزمننابليونلويسوكان،فرنساموطنهفيترشحعشرالتاسعالقرنطوالبقيت

يكنلمسيمونسانمذهبأنوالحق.بأفكارهتأثركومتأوغستأنكما،تلامذته

منأيضأيكونون"قدصناعتهفعمداء.البعضيقولكما!بالراديكالي9بالضرورة

لآنظامعودةعلىحتىيوافقكانسيمونسانأنذلكعلىزد.أالصناعاتأصحاب

كانسيمونفسان.وتنفيذهمخططهلتبئيمستعدآالملكينظامهمكانإذابوربون

عنأعلنولقد.الديمقراطيةعلىالضنارالاستبداديالنظاميففحل،كالفيزيوقراطيين

الجبارةوالتكنولوجيةالعلميةبمعرفتهاالصناعيةالحقبةوهيألا،جديدةحقبةمولد

وأكنسيةكانتسواءالميتةالأنظمةمحللتحلجديدةبأرستقراطيةوطلب.والواسعة

المادية،بالحاجاتإيفاءالإنتاجزيادةضرورةعلىأيضآشذدكما.قديمةأرستقراطية

حيث،السعادةهوالأساسيالاجتماعيالهدفأنعلى،بنتهاممعذلكفيمتفقآ

بريستهويقدذلككل.الجسديةالحاجاتإشباعتعنيبأنهاسيمونسانعزفها

الإثنينينفرقدالدولةفيالإرغاممبدألكنأيضآ،الكادحالعامليستهويكما،العمل

علىهخططفرضأرادواالذينالإداراترجالمنعددآسيمونسانألهموقد.معأ

حتىيبدونيزالونولا،الفرنسيونأبدىولقد."يعمل"دعهاقتصاد،المختلالاقتصاد

المنتظمغيرالمجتمعومنالموجهأوالمنظمغيرالاقتصادمنالنفورمنهذا،يومنا

تنزعان،وشفافيتهالفرنسيالعقلنظامأننستنتجهذاومن.منهالإنكليزأبداهمماأكثر

لمسيمونسانأننضيفأنينبغيوهنا.والعقلانيةالكلاسيكيةإلىبالفرنسييندائمآ

ومجتمععامأوروبياقتصادبقيامويتنبأيطلبكانبل،بالقوميةالمؤمنينمنيكن

واحد.أوروبي

قدأوروباأندائمأيرذدان،عميقأبهتأثرالذيكارليلوتوماسسيمونسانكان

،بدأتقدجديدةتاريخيةحقبةوأن."الميكانيكي"العصر،الصناعيالعصردخلت

وقد.معأوللفكرللحكمالجدةكلجديدةمناهجإيجادأوروباعلىيتوخبولذلك

وأن،الحديثةالعصورفيالأساسيالموضوعهي"الاجتماعيةالقضية9أنإلىأشارا
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،الموضوعلهذابالنس!بةعملمنهاجأومخططمنهماأيلدىيكنولمحلأييوفر

منبدلأزعامتهمتأكيدإلىسيعمدونأالصناعةإعمداءأنمنواثقينكانالكنهما

خطة.أوبرنامجإلىحاجةفيالمجتمعبأنمقتنعينكانافهما.الأرباحبجنيالاكتفاء

لأسوأهذهإن،مسيطرةتبقىأنللفوضىينبغيمتىحتى9:قائلآكارليلصاحولقد

نقولتراناولذلك.الأوروبيينصدورفيعميقأالنظرياتتلكغاصتوهكذا.حال"

التيالخلفياتلولامستحيلآأمرآكانالاشتراكيينالمفكرينمنوغيرهماركسقدومإن

.سيمونسانلهموئرها

للسخريةمحطآوكانمدقعفقرحياةعاشالذيسيمونسانأنالمفارقاتومن

فيالعقولمنهانشأتالتيالبذورتلكإحدىهو،الطبعشاذبوصفهجيلهمنوالتهكم

منلهمماأكثر،سيمونسانسيماءمنالحديثللمجتمعأنولربما.الحديثةأزماننا

أيضأ.ماركسوكارلبنتهامفيهمبمنالآخرينالمفكرينمنأيسيماء

القداسة،نورمنبشيءالمشعةاللطيفةالدمثةالشخصيةهذه،فورييهشارلأما

أولئكمنوكان.أ"الترابطوبالتعاون)هرموني(الاجتماعيبالتناغميناديكانفإنه

نكتشفأنعليناالسهلومن.ذواتها"في"قيمأمعتقداتهمفييرونالذينالاشتراكيين

فورييه،وإن.ونفوذهعشرالثامنالقرنأئر،تغلغلهفيالمستمرالأثرداخلهفي

لمولكنه.للمجتمعكاملومنهاج()تناغمهرمونيوجوديفترض،كالفيزيوقراطيين

بينهمترابطقيامبضرورةيؤمنبل،الآخرعنمنهماتعرتالأفرادبانعزاليؤمنيكن

المخططداخلتمامآالملائممكانهفردكليحتلبحيث،ودقيقةصحيحةلمعادلةوفقآ

الجماعةتنظيمفورييهحذدوبالعلم.العلممنومنطلقأ،ودقةبعنايةفورييهوضعهالذي

يجبالمثاليةالجماعةإنوقال9:التفاصيلأدقعنحتىيصفلمتحديدأالبشرمن

فيدقيقتناسبثمةيكونوأن،شخصوثمانمائةألفأووستمائةألفعنتزيدلاأن

نأوعليهم.معينةأطرزةمنأبنيةفييقيمواأنوينبغي،ونفسياتهموأعمارهمحرفهم

ألاوينبغيمعأ،طعامهميتناولواأنويتوخب...إلخ...معينةساعةفييستيقظوا

وحيدأأ.منهمأفيئترك

معتمامأيتشابه،فورييهبهينصحالذيالحياةمنالطرازهذاأنلناويبدو

وقابضةكئيبةحياةشكلالكنهامتدينأ(،رجلأكان)ففورييهالديرفيالحياةأسلوب

وأشاردةيهمللممخططأنه،فورييهمخططفيالمرءيستهويمماولكن.للصدر

عرفهماأنحيث،الاجتماعيينالمفكرينمنأيإليهيسبقهلمالذيالأمر،واردة

مجتمعبفكرةأيضآمخططهيوحيكما.والإبهامبالغموضمغلفآدائمآكانهؤلاء
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،والعقوباتوالجرائمالرذائلجميععلىبالقضاءوعدفورييهأنذلكعلىزد.متوازن

أمرلمخططوفقأالعيشأنفورييهوأعلن.الدولةلوجودحاجةثمةيعودلنوبذلك

افضلالتعاونينظامهأنعلىسيبرهنهذه.بإقامةبأنهيأملوكان.تمامأاختياري

حملاته.أعنفعليهاشنوالتيالاقتصاديونبهاأشارالتيالمنافسةفوضىمنبكثير

ألهموقد.للصدرقابضأيبقىأنمنبدلأ،للقلبمبهجأالعملجعلفييرغبوكان

نجاحأيصادفلمأكثرهالكن،بهانصحالتيالمجفعاتتلكمثلب!قامةالبعضفورييه

مثلأ.والزوجاتالأزواجكتعددعاديةغيرملامحبعضلمذهبهوكان.يذكر

منالعديدأننعلمحينماندهشقدولكننا،مخططهنقراونحننبتسمقدوإننا

وفقأمجفعاتيقيمواانوحاولواالجديةبالغةنظرةمخططهإلىيومذاكنظرواالناس

يمكنلاوالتيبلبيراليتها،المعروفةمارتينوالسيدةمثلآكتبتفلقد.المذكورلمخططه

ذريةأنهاكوليريدجاعتبرهاوالتي،للاشتراكيةودمننوعأيتكنبأنهانزعمأن

المذهبؤإن:تقولهذهكتبتأقولصلاحها،منميؤوسصورةعلىالمذهب

منعددوهناك.والاختبار(للتجربةموضوعآيصبحأنقبلأبدأيرتاحلنالتعاوني

ولاياتمنإجلاندنيوولايةفيفأنشأواقاموا،الفرديبالمذهبالمتزمتينالمؤمنين

تنجح.لموطبعأ،فورييهلمخططوفقآوأداروها،إبروك"بمزعةعيتمزرعة،أميركا

روبرتجموحهفيأسهمالذي،الاشتراكيةبالمجمعاتالهوسأنفيهشكلاومما

المتقاعدالتاجرفهذا.وتشجيعمعاضدةكلفورييهمذهبفيوجدقد،وابنهأوين

سيطرقمليونيرأبأنويحلم،قططهيطعمجالسأنخالهإذضحكنايثيرقدالذي،فورييه

هامةشخصيةيومذاككان،ورفاههالعالمبخيرحبأمشروعاتهتمويلعليهويعرضبابه

فروبد.لفلسفةكمارهاصاتتتبدى!العاطفية"الجاذبياتفينظرياتهولكن.وممتعة

فلقد.معأوأوينسيمونسانمنالنفسعلمفيتعمقأأكثركانهذافورييهأنوالحق

يكنولم.أغوارهاوبسبرالشريةالطبيعةبدراسةالاشتراكيمذهبهإسنادجادأحاول

الغريزةمعمتلازمةيراهاكانإذ،الخاصةالملكيةإلغاءفي،أوينكأتباع،يرغب

البراعةأنفورييهاعتقدولذلك.اقتلاعهاعلىقدرتنامنأعمقجذورهاوأن،البشرية

بينالسديدفالترابط.المجتمعلخدمةوتوجيهه،الملكيةنازعترويضفيتتجلى

فورييهأنذلكعلىزد.السعادةإلىيفضي،العواطفوكذلك،الخاصةالمصالح

فيالفوريبالطلاققالإذ،العائلةحلفيبرغبتهأوينإليهذهبمماابعدإلىذهب

الانسجامعنالاشتراكيةذاتفورييه)23(طوباويةفإنوهكذا.الطرفينموافقةحال

الطوباوياتأشدكانتفلقدذلكومع.العالمهذاأشياءمنشيئآتكونلاقد،والسلام
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وهي،سعيدةمجفعاتفيمعأيعيشونكانواالذيالناسأولئكلرؤىاستهواء

أيضأ.الواقعيةفيذكاءأشدهامنمعنيةوجوهومنذلكإلىبالإضافة

إلى"رحلةبعنوانالمعروفةالطوباويةالروايةتلكمؤلف)"ءط!س!(كابيإتيانأما

فهذا.بعدفيماجاءالذيالفرنسيللاشتراكيأنموذجآهذهروايتهفيفكان،إيكارياإ

تمارسالتيوهي،الوحيدةالمالكةهيالجماعةجعلإنهحيثمن"شيوعيآ"كان

باسمالفكرحريةتقمعبوليسيةبدولةنادىوهكذا،المجفععلىالمطلقةالسلطة

)التناغم(بالهرمونيلتبلغالاقتصاديةالفعالياتتتضامنحيث،المثاليالمجتمع

أوينأنصارإلىإالإيكاريون"كابيأنصارانضموقد.الكمالذروةالاجتماعية

وأياواتكساسولاياتفياشتراكيةمجفعاتالجديدالعالمفيمعأوأنشأوا،وفورييه

المثلبأنعلمآ،م8918عامحتىقائمآالمجمعاتتلكحدبقيوقدوالينيوز.

عمليأ.يتحققلمالطوباويالأعلى

مننوعوجودضرورةعلىتتفقجميعآولكنهاالاشتراكيةمنأنواععدةهناك

الذيالضبطدرجةعلىالاشتراكيونويختلف.الفردولحقوقالخاصةللملكيةضبط

خلالمنتبدوالاشتراكيةأنخلافولا.تنظيمهوسائلوعلى،يمارسأنينبغي

بلهاء،حمقاءالأحيانأكثروفي،غامضةأحيانأوكابيوفورييهسيمونساننظريات

.مثيرةبداياتذاتكانتلكنها

ماركس،كارلإلىبشدةاستندتاقد،الحديثتينوالشيوعيةالاشتراكيةأنوالحق

ومن.الاشتراكيالفكرفيالماركسيينأسلافمنالعديدينبظلالهطمسالذي

ولاسيمونسانذكرعلىحتىيأتيلاالماركسيةعنحديثآصدركتائاأنالمذهل

ماركسإنبالقولويكتفيبل،العديدينالاشتراكيينالمفكرينمنغيرهماولافورييه

شكلاونحن.رورسوجاكوجانباينوتوماسمور)4(وطوماسهسجانوريثهو

الاشتراكيينأولئكوريثأيضأكانأنهفيريبلاولكنه،هؤلاءوريثكانأنهفي

بمناقشاتهم،أوروباوأجواءومخططاتهمبمقالاتهمالصحفصفحاتملأواالذين

كانلقد.بعدالرشدسنيبلغالمصبيينيزالانلاوأنجلزماركسكانحينماوذلك

منالكثيربينوفقوقد.وأقوىمواهبهممنأشدونظريةفلسفيةبموهبةيتمتعماركس

أوين،نظرياتوعلىسيمونسانمذهبيةعلىبابوفشيوعيةقرانفعقد،مذاهبهم

النظرياتمنالقليلالقليلإلايبتدعلمأنهوالحق.هيغلكنيسةفيبزواجهمواحتفل

الماركسيالاطارفيووضعهابينهاوربطن!قأنهماركسفعلهمافكل،لهالمزعومة

له.الناسيحسبهاالتيالنظرياتمننظريةأيةابتاعقدأنهفينشكونحن.المعروف
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الأطوارغريبوإلىسيمونسانالمجنوننصفذاكإلىإبداعهبمعظميدينفماركس

"علم(مسيح)جمعفسحاءمن(الفرنسيينمن)معظمهكاملجيلإلىبالإضافة،فورييه

علىنذكرولكننا،اللوائحبنافستطولأسماءهمنعذدأنأردناإذاونحن.!الاشتراكية

ألمانيافيوفايتلنجبرتوسورود،بريطانيافيوهورنيجونز:فقطالمثالسبيل

سانتلامذةمنيحصىلاعددإلىبالإضافة(،ماركسقبلجاؤواجميعأ)وهؤلاء

فورييه،لواءرفعفياستمرالذيكونسيدرانبفكتورناهيك.فرنسافيوفورييهسيمون

وفقأوعاشت،باريسداخلاشتراكيأمجمعأشكلتالتي،سيمونيةالسانوبالمجموعة

ليبشرواانطلقواثمومنإ،طاقتهحسبكلومن،حاجتهحسبالكلالقائلةللقاعدة

منفوضويفيضشهدالعصرفذك.العالموشعوبالأرضأممسيمونسانبرسالة

تمامآكانتماركسقبلالاشتراكيةإننقوليجعلناالذيالأمر،الاشتراكيةالنظريات

وشعبيتها،نظرياتهاتعددغزارةبسبببالزوالمهذدةكانتإذ،كالفنقبلكالبروتستنتية

يستدعيكانالذيالأمر،والوحدةالانضباطإلاللخلاصسبيلمنأمامهايكنولم

منالهائلالعددذاكعلىوالانضباطالوحدةليفرضفولاذيةإرادةذيمنطقوجود

الألمانية،الفلسفةإلىاللجوءإلاماركسأماميكنلموهكذا.الاشتراكيةالنظريات

ربيعفييومذاكفلسفتهكانتحيث،هيغلالألمانفلاسفةأعغإلىسيماولا

أزهارها.

هيغلى

المذاهبكانت،مو.183م1815عاميبينالواقعةالمرحلةخلال

السياسيالفكروهي،ثلاثةرئيسيةميادينفيوتجولتصولالجديدةوالنظريات

عاموفي.الألمانيةوالفلسفة،البريطانيةالاقتصاديةوالنظريات،الفرنسيوالاجتماعي

كانهيغللكن.كنتعمانوئيلالألمانالفلاسفةعميدخليفةهيغلتوفيم1831

مذهب.ومؤسسمنهجكواضع،النقديالفيلسوفمنباعآأطول

الأوروبية،الأكاديميةالدوائرفاكتسحتلهمثيللانجاحآهيغلفلسفةلاقت

حيث،وأميركابريطانياإلىحملهامبلغآ،عشرالتاسعالقرننهايةفيانتصارهاوبلغ

إنكليزمنالفلاسفةكبارمعظمفأصبح.القرننهايةقبلشديدةمقاومةتلقىكانت

منوغيرهماركسأنذلكعلىزد.الفلسفيةهيغلمدرسةإلىينتمونأيضأوأميركيين

الأكاديمية.غيرالمجتمعاتفيبنشرهاقامواالاشتراكيينالمفكرين

علىمستعصيأيكونيكادمذهبهأنمنالرغموعلى،كبرىمتاهةهيغلكان
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تكونعمانسألأنبناويجدر.الفكرفيجباروتأثيرهائلنفوذذاكانأنهغير،الفهم

جميعمنفلسفتهتجريدحينوذلك،الثقافةالعاديالإنسانإلىهيغلرسالة

قالهماإلىهناولنستمع.والعرضالأسلوبفيوضبابيتهاالتقنيةمصطلحاتها

لهواتخذشديد،انفعالجرفنيهيغلقرأت"عندما:بيلنسكيالروسيالاشتراكي

هوواقعهوماكل"أن:هيغلقزرحينماسيماولا،نظريفيجديدمعنىالعالم

التاريخأنيعنيهذاهيغلقولانوالحق."واقعهومعقولهوماوكل،معقول

المطلقتجليعمليةبالأحرىأوبذاتها،الحقيقةتفتحعمليةكونهعنيزيدلابأكمله

فيوسيحدثويحدثحدثماكلوأن،للعيانالكونعقلظهورعمليةأي4((،)!ح

هذامؤلفهواللهلأن،التاريخكتابفيوسيكتبهويكتبهاللهكتبهماهوالتاريخ

.الكتاب

ذاك،هيغلبفلسفةالمؤمنيننظرفي،البشرشؤونولاالتاريخيعدلموهكذا

السديدمكانهكبيرحدثفلكل.معنىأومفهومكلمنالمعدومالفوضويالاختلاط

ليستأنه،الروايةختامبعدسيتضححيثالدهور،علىالمتفتحةالروايةحبكةفي

كتبولقد.غرضهأوغايته،وسيحدثويحدثحدثشيءلكلوأن،ثغرات

)التعسف(للاعتباطأرىأعدلمإليئ"بالنسبة:وقالهيغلنظريةعلىمعلقأبيلنسكي

".التاريخسياقفيمكانأيوالصدفة

تؤح.أوإلهاممنمدخلأكانالبشريالتاريخإلىهيغلمدخلأنشكلا

نإنقولبعيدأ،الوراءإلىنعودلاكيونحن.المدخلهذايبتدعلمهيغلولكن

منالعامالتاريخفي"فكرةبعنوانمبحثأم1784عامفيكتب،كنتتلميذهردر

معقولة.عمليةبوصفهالتاريخعرضفيهيغلسبقوقدكوسموبوتية".نظروجهة

رثيسيأموضوعأالنظريةهذهمنجعلواحيث،وآخرونوشللنغفيختيهتبعهثمومن

:المشهورةبالمعادلةقالمنأولأنذلكعلىزد.الألمانيةالفلسفيةللدوائر

(+طح313-ولول1،،"س!3أ3-(كبلمرا)لجمعيةاو(لنقيضا)لنقيضةاو(ضوعلموا)يحةلطرا

النوعهيالمعادلةهذهيعتبرلمهيغلوأنكما.هيغلوليسفيختيكان3،)13،وللا

يجعلأنحاولمنأولأنذلكإلىأضف(.التاريخ)جدليةعمليةمنالوحيد

"العلمالشهيركتابهأصدرحيثفيكو،الإيطاليالمؤرخهوالتاريخعلمالتاريخ

تتجاوزلمفيكوشهرةأنذكرناأنلناسبقوقد.عشرالثامنالقرنمطلعفيالجديد"

نابولي.مدينتهحدودعصرهفي

يرىفولتيريكنفلم.التاريخإلىالتنويرعصرلنظرةأنموذجآكانفولتيرأنكما
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التاريخ،فولتيروصفوقد.للتطورمنتظمسيرخطأيولا،للماضياستمراريةأية

حقباتبعضغزضآفيهويشرق،والنكباتوالحماقاتالجرائمسجلمعظمهفيبأنه

العقلباهتمامجديرآليسمعظمهوأنمعأ،والفهمالتفسيرعلىتستعصيعقلانية

الوسطىالقرونتاريخدراسةمنالمرجؤةالفائدة"ما:مرةذاتقالوقد.الفلسفي

شقعشرالثامنالقرننهايةففي،ذلكومع؟"الشنيعةالدينيةوالحروبالخرافي

الرائعالاكتشاففيذلكتجلىوقد،الأوروبيللفكرالدروبأعظمإحدىالغرب

آخرونوسلكهاالدربتلكرأىوقد.مستمرأدنيويأتقدمآسيبقىالتاريخبأنالقائل

منصاغقد،وماركسهيغلقبل،سيمونسانأنذلكإلىأضف.هيغلجانبإلى

القانونإإن:قالإذ.بهالخاصةإرادتهللتاريخبأنالقائلةنظريته،اشتراكيتهأسس

شيء،كلعلىوسسيطرشيءكلمعهيحمل،الإنسانيةالروحقانون،للتقدمالأسمى

كيوكابدعانىسيمونفسان."القانونهذاأدواتكونهمعنيزيدونلاالبشروإن

القرونفيوالظلامالعتمةسوىيروالمالذينعشرالثامنالقرنفلاسفةأخطاءيصحح

الحقبةولدتأيضأرحمهاومنبل،حقبتهاخلالبدورهافقطتقملمالتيالوسطى

فيأعمقوبحثبتحليلالمؤرخونقامالو:يقولسيمونسانكتبلقد.تلتهاالتي

فيماوقعتالتيالكبرىالأحداثلجميعالتدريجيبالأعدادلعرفوا،الوسطىالقرون

وغيرمفاجئةكأحداث،تلاهوماعشرالسادسالقرنانفجاراتعرضواولمابعد،

."منظورة

يأ،الرومانسيةبالأسطورة،لي.ك.فالمفكرسماهاماجاءتروسوومن

أرقىكمالنحووالسيرجديد،منالاتحادإلىالانسلاخمن،المدينةخلالمنالتقدم

الكامل،التحققالإنسانيةالشخصيةتتحققحيث،التاريخيةالأزمانختامفينبلغه

التاريخفيالنظرياتمنالعناصرهذهمثل.المثاليالمجتمعفيالإنسانيعيشوحيث

ليشكل،فلسفتهبوتقةفيبصهرهاهيغلقامعندماواتجاهمكانكلفيموجودةكانت

هيغل.بجمعيةاليومنعرفهاالتيالعظمىالفكرية)المركب(الجمعيةتلكمنها

.الأشياءوحدة،المثاليةالكمونيةالوحدةعنتبحثالألمانيةالفلسفةكانت

فالفيلسوف.التاريخفيذاتهاتحققالتيالعمليةهيالوحدةهذهبأنفقالهيغلوجاء

عملية،ظاهرأوتصادفيةمختلطةأحداثمنيبدوماوراءيميزأنيستطيعالمؤرخ

المطلقإنها،الفكرغيرشيءمنليستالعمليةوهذه،دائمعملمنحالفيعظمى

فلنبدأ.معقولةمنطقيةعمليةهوفالتاريخ.الواقعيةالحقيقةفيلذاتهالمحقق4")!ح

تجريعمليةبمثابةهوالتاريخبأنالتاريخعلمهناولئعزف،التاريخفيهيغلبمذصب
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والذيالتاريخفيالمتجسدالمصيرأوالإرادةإنها،الفرديةالبشرأفعالوراءومافوق

الأفراد.علىنفسهيفرض

التاريخفيهيغلنظريةإنقالحينما،أصابقدبيلنسكيأنفيهشكلاومما

ذإ،مضامينهاكانتهعمافلنسأل.مثيرةكانتفنظريته،وسحرآجاذبيةنظرياتهأشدهي

الأكثرالأفرجةذويمنالمؤرخينبعضجاءلقد.بالتاريخالناساهتمامأنعشتإنها

فيلإسرافها،التاريخفيهيغلبنظريةآمالهمخابتوالذين،هيغلمنوضعية

المؤرخينجميعولكن،التاريخفيبفلسفتهسيماولابهيغلفاستخفوا،المعقولية

المنطرينأنذلكعلىزد.لهيغلالمألوفالحرفةبدين،محترفينكمؤرخين،يدينون

بدأألمانيافيولكن.التاريخدراسةعلىيشجعونأيضآبدأواالمحافظينمنالسياسيين

فون"ليوبولد!كبارمؤرخينهيغلعاصرفلقد.عشرالتاممعالقرنفيالتاريخاحتراف

التاريخيالمنهاجفطؤراالمؤرخانهذانقامحيث،حأس6)عطولونيبور)حمم!ولءول("رانكه

الجديرفالاهتمام.التاريخيةالوثائقوتحقيقالمحفوظاتعلىالمعتمدالعلمي

نرتفعفلكي.طرافتهابلغتمهما،الأحداثوسردالقصصروايةتثيرهلا،بالتاريخ

علينايتوخب،رئيسيةدراسةحرفةفيهايصبححيث،الرفيعةالمكانةتلكإلىبالتاريخ

.والكونبالإنسانمباشرةوتتعلقالمغزىعميقةحقائقعنيكشفالتاريخبأنالاعتقاد

رأىهيغلولكن.السياسةعلىللتدريبمدرسةبمثابةالتاريخومستربونالدرأىلقد

لقد،العالمفيالمتأصلةاللهإرادةرأىلقد،تلكمنبكثيرأعمقأشياءالتاريخفي

عظمى.غايةتكشفرأى

مرارآ.نصادفهمالذينلتاريخهالنقادأولئكضدهيغلعنندافعأنوينبغي

دونتقريرهيمكنالتاريخمخططهـان،منطقيةالحوادثجميعإنأبدآيقللمفهيغل

الأفكاروهذه،الظاهريالأفكارتعبيرهيالتاريخفأفعال.الحوادثإلىالاستناد

الأحداثأي،الأفعالندرسأنينبغيولذلك.للتعقلضروريةمنطقيةسلسلةتشكل

فكرآفيهانغوصأنيجببل،دراستهاعندنتوقفألاعلينايتوجبولكن،التجريبية

فيهيغلأخطاءكانتمهما،صحيحآمنهاجأيبدووهذا.الباطنيمنطقهانكتشفكي

بناءمننوعآيوفرأنالمؤرخعلىالمتوجبمنأنهالواضحفمن.التاريخيبنائهإعادة

شعرولقد.المعنىعديمةتغدو،بناءوبدونبذواتهاالوقائعهذهإنحيث،للوقائع

الأمر،فيهالسديدةأماكنهاالأشياءجميعتجدواحدآموضوعيأمخططأهناكبأنهيغل

.اليوملعملهمصالحأالمؤرخينمنالقليلفقطيجدهالذي

المتميزالآسيويالطورأولآفهناك،رئيسيةأطوارثلاثةللتاريخأنهجلويرى
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يتميزوهذا،الرومانياليونانيالكلاسيكيالطورثمومن،استبداديملكيبنظام

السابقينالطورينبينجمع،الذيالأوروبيالجرمانيالطوروأخيرآ،الفرديةبالحرية

ول!!(،)3باور.نهيغلتلميذوقام.القويةالدولةمحيطداخلالحريةمنجمجةفي

القوميةفيالطريحةوجدحيث،المقدسالكتابمنالجديدالعهدعلىالجدليةفطئق

فينشأتالتيالناضجةالكنيسةفيوالجمعية،بولسعالميةفيوالنقيضةاليهودية

اقترافإلىالإطارهذاتلائمالحقائقلجعلببورالحماسةدفعتوقد.الثانيالقرن

قداللذينوالخطورةالإنعاشمدىندركيجعلناالذيالأمر،الخطيرةالأخطاءبعض

خارجالمؤرخينمنفقطالقلةفإنولذلك.الديالكتيكيةهيغلمعادلةبهماتتسئب

ثمةدائمأأنهإذ،الأحيانبعضفيمفيدةالمعادلةهذهيعتبرون،الماركسيالمعسكر

مثلآالرومانسيفالمذهب.تحدثمامرارأالفعلردةبأنالقائلةللفكرةبالنسبةماشيئأ

نأحاولالرومانسيينبعدجاءمنبعضأنبينماالتنزير،عصرضدفعلردةكان

معادلةولكن.واحد()مركبواحدةجمعيةفيوالرومانسيةالتنويرعصوربينيجمع

فائقة،بعنايةاستخدامهايستوجبناالذيالأمر،بدقةمستظهرةالآنأصبحتهيغل

المعادلة،هذهمعتتلاءمالظاهراتكانتإذامايرىأنللمرءفينبغيحالكلوعلى

وبينبينهاالتلاؤموجوبعلىالتشديدمنبدلأمعها(تتلائملاالأحيانمنكثير)وفى

عزفحينما،لهيغلبالنسبةلأنموذجيإنهبللا،الطريفومن.المذكورةالمعادلة

عثربينما،الفكربأساليبعزفها"كومت"ف،سياسيةبمصطلحاتالتاريخيةحقباته

هيغلاهتمامكانولربما.والتكنولوجيالاقتصاديالميدانفيتعاريفهعلىماركس

فألمانيا.عصرهفيلألمانياالشاغلالشغلكانتالتيالملحاحالقضيةيعكسبالسياسة

لتحقيقحثيثأتسعىالألمانيةالأمةوكانت،الدولمنالعديدإلىمفككةيومذاككانت

سيماولا،قوميتهفيبالتطرفهيغلالبعضاتهمولقد.السياسيةالمانياوحدة

مذهبأالناسنظرفيكانت،هيغلعصرفيالقوميةولكن.الألمانيةللقوميةبالعصب

هوإنماعصرهفيمؤسسةلكلالزاويةحجربأنهيغلأحسولقد.وتقدميأليبراليآ

لمعظمهيغلوخفف.هذالشعورهالمبرراتبعضلهيغلأنشكولا.القوميةالدولة

بأنالاعتقاد،عشرالتاسعالقرنفيالمؤرخينولمعظمبللا،الألمانالمؤرخين

بأنهالتاريخأحدهمعزفولقد.السياسةيكونأنيجبللتاريخالرئيسيالموضوع

التعريف،هذاعلىبعدفيماتمزدقدالبعضأنومع.الماضيةالعصورفيالسياسة

السياسيالنظامإنحيثمن،عنهالدفاعيستطيعقدالمرءلكن،ضيقأتعريفأواعتبره

الملكيبالنظامابتداءوذلك،مميزبطابعوالأممالتاريخيةالحقباتيطبعدائمأكان
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فعصورالرومانيةفالامبراطوريةاليونانيةالمدينةبدولومرورأ،الشرقيالاستبدادي

بأوروباأو،عالميةبدولةغدآالمستقبلأطلفإذا.الإقليميةبالدولوانتهاءالإقطاع

نإنقولولذلك.الكبيرالحدثذاكاسمعندئذستحملالتاريخيةالحقبةفإن،اتحادية

سديدآ.الأحيانمعظمفييكونأمرللسياسةالأولويةإعطاء

الأوسعالجزءبأنهعلمآ،هيغلمذهبمنفقطواحدجزءهوالتاريخإن

هذهاستهوتوقد.متعاليةروحيةحقيقةبوجودتقولنظريةمنانطلقولقد.شهرة

اذكانفلقد،هيغلأما.شديدآاستهواءإكنتأبعدالرومانسيينالفلاسفةالنظرية

يامطلقكإنقائلأءشللنغصديقهيمازحوكانالرومانسيةعنالبعدكلبعيدمزاج

فيهيغلرغبولذلكشيءأ.كلأنهلربمااو،غامضةلاشئيةمننوعهوشللنغ

إذاعمايتساءلوجدتهولذلك،منطقيبعقليمتازهيغلكانولقد.المطلقإيضاح

العقلبالأحرىأو،الكونمنطق،المنطقفقطهيالمثاليةالحقيقةتلكتكنلم

يجمعماانوالحق.حركةحالفيالفكرأعماقهافيهيفالحقيقة.بذاتهالجدلي

وأبالفكرةئسفىماعلىمعهماتفاقههو،المثاليينالألمانالفلاسفةجميعمعهيغل

المطلقوهذا،وعقلطبيعةمن،الأخرىالظاهراتجميعوراءيكمنالذيبالمطلق

لمهيغلمثاليةاننتذكرانهيغلعننتحدثعندماوينبغي.موضوعيأوجودأيوجد

هناكوموجودقائمفالمطلق.الموضوعيةالمثاليةإنهابل،الذاتيةبالمثاليةتكن

فيمناأيرغبإذاأإاللههووأنه،أذهانناعنتمامآمستقلووجوده،خارجنا

عالمبوجودالرومانسيينمعظمقالولقد.عقلكأوعقليمخلوقهووليس،ذلك

مظهرهاسوىليسلحواسناالمعروفالعالمهذاوأن،منظورةغيرروحيةجواهرمن

العقلإنه،جدليةعمليةإنه.المنطقهوبأنهالعالمذاكهيغلعزفوقد.الخارجي

فقولعنهفجواببقولتبدأحيث،كالمحادثةبذلكوهو.حركةمنحالفي

وأخيرأ،أكملحريةنحوتنطلقوالأشياء،يحدثفالتقدم.دواليكوهكذاجديد،

الأشياء.جميعفيتعملفالجدلية،الكاملالتحقيقلذاتهالمطلقتحقيقفيتنتهي

وفيالفيزيائيةالطبيعةفيموجودةالجدليةأنئظهركيمحاولةهيغلحاولولقد

يرىكما،والتارلخفالطبيعة.البشرعالمفيوجودها،والحيوانالنباتعالمي

لكن.المطلقأسلوباإنهما،للمعرفةالقابلةللأشياءالفسيحانالميدانانهما،هيغل

تتابعالثانيالميدانفيبينما،الحركةتعوزه)حأ"!"3(سكونيميدانالأولالميدان

فيه.وتستمرعملهاالمبدعةالعملية

هيغلمذهبفيالرئيسيتانالفكرتانهما(الحي)الكائنوالمتعضيالعمليةإن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


365م1848-أم815الأيدلوجياتمولد:الثامنالفصل

فعند.التنويرعصرفكربهقامالذيالسكونيالتصييغمعتقابلهمافيوذلك،التاريخي

نفهمعندماإلاشيءأيإدراكنستطيعفلا،حركةمنحالفيشيءكليكونهيغل

النشوءفيعشرالتاسحالقرننظرةعنتكشفنظريةثمةبأنأعتقدولا.وتطورهنموه

الفضل،هذههيغللنظريةأنذلكعلىزد.هيغلنظريةتكشفهمماأوضحوالتطور

بصورةولويؤمنكان،هيغلإن.الناسأذهانفيالنظرةتلكترسيخفيالكبير

كان،هذاهيغلاعتقادأنشكولا.بآلةولي!عضوينظامهوالعالمبأن،غامضة

التاسحالقرنبهأخذالذيالميكانيكيالمفهوممنوالأجدالأقدمالمفهومينإلىأقرب

فهمهيمكنشيءثمةفليس.عضويمدخلإلىتستندالمنطقيةمنهاجيتهوكانت.عشر

بمقولاتيتعلقفيماأما.مهجزءهوالشيءهذاإنحيث،الكاملالكلإلىنرذهلمما

نإإذ،مقولاتمنوحدةوتشكلمترابطةالمعقولاتهذهإن9:هيغلقالفلقد،كنت

،واحدةلذاتيةوجوههيبل،الأخرىعنمفصولةأومعزولةليستالواحدةالمقولة

يكونلماذايفسرماوهذاأ.الحقيقةباقيكلمنجزءبدورههوالذيالعقلأي

الكامل،الكلمنجزءانهماوالكونعقلناأنإذ،حقيقيآوالمعقولمعقولآالحقيقي

الذيديكارتوراءماإلىبنايعودهيغلتجدوهكذا.ذاتهاللقوانينيخضعانولذلك

فهيغل.بتحليلهاالقيامبغية،مكؤناتهاأصغرإلىوحلهاالأشياءبتشريحالناسطالب

علىعسيرآهيغلبهجاءمايبدوقد(.الحي)الكائنوالمتعضيالعمليةفيلسوفكان

عندماالمرءولكن،منهاميؤوسبصورةمستغلقبأنهالكثيروناتهمهوقد،الفهم

رؤية،خاصةرؤيةعنوتعئرمتماسكةروحأيجدهافإنهويدركهافلسفتهبروحيمسك

عصرها.فيالإثارةشديدةكانت

نأويبدو.هيغللفلسفةالضمنيةالمعانيتكؤنهعماتساءلناأنلناسبقلقد

فيشديدةاستنتاجاتهيغلمذهبمناستنتجقد،بيلنسكيالروسيصديقنا

حقهوكائنهوماكلأنيعلمناهيغلمذهب:"إنبيلنسكيقالفلقد.محافظتها

المعقوليةمعقولالكونبأنالقائلةالمذاهبجميعشأنذلكفيوشأنه.وسديدأ

إنماحدثماكلبأنبالاعتقادمطالبين،بخاصةالتاريخإلىاستنادآتراناوهكذا.التامة

الجدلخلالوراشدآمولودآكانلوهيغلفإنولذلك.الأفضلتحقيقبغيةحدث

ولعارض،الإكليروسورجالروسوجانبحتمآلاتخذ،لشبونةزلزالحولدارالذي

الحق،تخلقالقوةبأنيؤمنبأنههيغلالبعضاتهملقد.المتشائمفولتيراعتراضبشدة

وأن،التاريخيةساعتهاأمةلكلأنيرىلأنهوذلك.حقيقةمنشيءهذافييكونوقد

المناسبةالتاريخيةاللحظةفيساعتهاتدقحينماالقوةأسبابلهاتتوفرالأمممنأمةأية
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الذيالأمر"عالمية!تاريخيةأدواربهاتناطالأممبعضوهناك.الحقجانبإلىتكون

ذلكفيبما،حدثكلوإن.غيرهامنأكثرالتاريخمخططفيالإسهاممنيمكنها

منيسيرانوهتلرنابليونكانفعندما.المخططهذامنضروريجزءهو،الحرب

علىافتراضأكاناالهزائمبهمانزلتوعندما،حقعلىافتراضأكانانصرإلىنصر

الكثير،علىيطلعنالا،الجبريةالمذاهبكجميع،هيغلمذهبأننرىوهكذا.باطل

يعتقدكانهيغلفإنحالكلوعلى.حدوثهبعدإلاالمخططيكونهمانعرفلافنحن

بهم.خاصةإراداتلهموليس،العالمقوةبيداللاواعيةالأدواتهمالأفرادبأن

أمامأ،التاريخيبالبحثدفعتقدالتاريخفيهذههيغلنظريةفإنذلكومع

سيماولا،الماضيحقبمنتاريخيةحقبةكلإلىباحترامينظرونالمؤرخينوجعلت

بحديجعلهاالذيالأمر،التاريخصنعفينوعهمنالفريدالإسهامأسهمتالتيتلك

ئخصعألاالمؤرخعلىيتوجبولكن.والبحثبالدراسةجديرةذاتهاأجلومنذاتها

يشوهوكيلا،حاضرةرهينةنظرتهتصبحكيلا،عصرهلأهواءيدرسهاتاريخيةحقبةأية

كليدرسأنكما،المرءفعلى.الحاضرقلبفيوإرغامأقوةبإدخالهاالماضيصورة

هيغلقولحدعلىأو،الأبديةمنالبعدمتساويةكانتأنهالوكماتاريخيةحقبة

مثلأ،!أرانكه"،الكبارالألمانالمؤرخونيكنولم.اللهمخططمنجزءآبوصفها

بالنظرةيؤمنون،عشرالتامحالقرنخلالالتاريخيةالدراساتنهضةببراعةقادواوالذين

كانتالتي،هذهنظرتهفيكبيرحدإلىيشاركونهكانوالكنهم،الميتافيزيقيةالهغيلية

منبأكملهالجبارالمخططبكشفيأملونوكانوا،وغايةنظامآالتاريخلأحداثأنترى

المضنية.وأبحاثهمدراساتهمخلال

فهيغل.ليبراليمحافظبأنههيغلبهنصفماأفضلفإن،السياسيةالناحيةومن

الحق!فلسفةالرئيسيالسياسيمؤلفهفإنولذلك.للبونابرتيةمتحمسأكان،عصرهفي

يؤمنهيغلوكان.نابليونلهزيمةفعلكردةجاء،م1821عامالصادر"والقانون

ويناهض،الديمقراطيةعلىالملكيالنظاميفضلكانلكنه،الدستوريةبالحكومة

هذهبأنعلمآ،الغوغاءفيشكوكهاالعلياالبرجوازيةالطبقةيشارككانفلقد.الفردية

هيغلإنالقولالبديهيومن.ليبراليأموقفأالقضايابعضمنتقفكانت،البرجوازية

ماهيحريتهولكن،الحريةنحوالتقدم،المنتظمةالحكومةخلالمنبالتقدماعتقد

المرءندعأي،السلبيةالممارسةليستنظرهفيفالحرية.الإيجابيةبالحريةسميت

علىمثلوأحسن.الكامنةالمرءطاقاتتحقيقهيهيغليعتقدكمافالحرية.وشأنه

حتمألفضلوشأنهتركناهلوإنناإذ،المدرسةإلىالذهابعلىالطفلإرغامناهوذلك
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ويرى.نموهإمكاناتمجالاتتوسيعخلالمنحرأليكوننعذهفنحن،اللعبحرية

فيهواحرأأيعيشالذيالمتوحشفالمرء.بسواءسواءوالعبوديةالجهلأنهيغل

الدولة.بقوانينمقيدأيعيشالذيالحديثالإنسانمنحريةبكئيرأقلالحالواقع

الطبيعية.إمكاناتهيحققكيحرأيكونبل،المطلقةالحريةحركائنمنهناكولش

كمخلوقالإنسانأنذلكعلىزد.يسبحأنفيحرأوليس،يطيرأنفيحرفالطائر

تطويرها،منيتمكنولكي،المعقولةكمونياتهتطويرخلالمنحريتهيحقق،للعقل

وأنمنظمةدولةفييعيشأنفعليه.فعلهحريةمنبالكثيريضحيأنعليهيتوجب

الدولةكونعلىهيغلتثمديدأسفروقد.الجماعةمصالحيخدموأنقوانينها،يطيع

.الفرديللمذهبشديدةمعارضةعن،وحدةأرقى

المصطلحهذايستخدمفإنه،الدولةيمجدحينماهيغلأننلاحظأنوعلينا

منالمكونةالجدلية)المركب(الجمعيةهيمذهبهفىفالدولة.خاصبمعنى()الدولة

فيوالخاصالكونياتحادإنهاونقل!رطانقه9فلنستعملأو.المدنيوالمجتمعالعائلة

تطورأرقىهيالدولةإنولنقل،العاديةاللغةفلنستعملأو.،المحسوس"الكوني

.صورةبأوضحنفسهعنللتعبيرفيهامكانهالكاملالمجتمعيجدحيث،الجماعةتبلغه

والمصدرةرعاياهاصدالمنتصبةالمستبدةالسلطةتلكبوصفهاالدولةيفهملافهيغل

الإرادةفيروسونظريةمشابهةإنهابل،صدورهمفيالرعبوالمشيعة،إليهمالأوامر

نظريةاستهوتوقد.الدولةفىوالمتجليةللجماعةالعامةالعقلانيةالروحإنها.العامة

مذبحعلىكليأبالفردتضخيلاأنهاوجدواإذ،الليبراليينالمعتدلينهذههيغل

حرأيصبحالفردبأنهيغلويعتقد.أيضأبالاشتراكيةبالنظرةتكنلموأنهاكما،الدولة

هذاهيغلشعورأنوالحق.الدولةفيمواطنأيصبحعندمافقط،بحقوقهومتمتعأ

المؤسسهيغلمنجعل،والموضوعالشكلمحافظكونهمع،الفرديةضدبالترابط

أمرفهذامحافظأ،هيغلكانإذاأما.المعتدلةالاجتماعيالإصلاححركاتمنللمزيد

الوسطإلىالآخروالبعض،اليمينإلىبعضهمذهبفقد،تلامذتهيكشفهلم

الماديةودانوا،مذهبأاليساروفيورباخماركسفيهمبمنالشبابواتخذ،المعتدل

فوضويأ.أواشتراكيآفأصبحبيلنسكيالروسيصديقناأمابالإلحاد،وجاهروا

والمؤسسالدانمركيالقسولكن.بالمسيحيةيدينكانهيغلأنلنايبدو

منحيويتهامنالمسيحيةأفرغبأنههيغلاتهمكيركيفارد،المسيحيةللوجوديةالرئيسي

نأ،فيهشكلاومما،تجريديةأصبحتوبذلك،معقولةمسيحيةجعلهاإنهحيث

ولكنه،متطابقينوالدينالعقلجعلفهيغل.كيركيفاردقالهفيماحقيقةمنبعضأهناك
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أنهاأو،رمزيةالمسيحيةأنيرىفهو.بينهما)مركب(جمعيةأعلىالفلسفةاعتبر

الفلسفة.أوالتفلسفعنالعاجزةالعقوللمخاطبةالصالحالأسطوريالأسلوب

فلسفتهمعتتفقتصوراتهاجعلإنهحيثشرفأ،المسيحيةعلىهيغلأضفىوهكذا

الفلسفةفيوجدواقدالمسيحيينمنالكثيرونكانإذاأما.قليلأفلسفتهدونبأسلوب

المسيحيةمرتبةإنزالمنغضبقدكيركيفاردفإن،بدينهمإيمانهميثبتماالمتقدمة

ينسىأنيستطيعالمرءفإن،وفيورباخماركسكارلإلىبالنسبةأما.الفلسفةمرتبةإلى

ماسرعانولكن.وحدهاالفلسفةعلىعندهماويركز،وطقوسآمذهبآالدينتمامأ

إلىأقربكانهيغلأنوالحق.جبربةماديةإلىتحولتقدفلسفتهماأننكتشف

للإكليروسالمعاديةالحركةأننجدمثلأإيطالياففي.إليهخئلمماماركسإلحاد

الدولة"إن:الحركةهذهأعضاءقالفلقد.المذهبهيغيليةكانت،بالعلمانيةوالقائلة

الكنيسةأعذتوعندما."الكنيسةفوقلذلكوإنها،الأخلاقيالأعلىالمثلتمثل

أدرجت،الحديثةالهرطقاتتتضمنقائمةم1864عامفيالكاثوليكيةالرومانية

الدينهيغلنضولقد.الإكليريكيالليبراليللمذهبمناهضأمذهبأبوصفها،الهيغيلية

الحادبفصلهوهو.دينيأوليسوسياسيأاجتماعيأأمرأالتقدمواعتبر،التاريخميدانمن

المخططمعمتفقأذلكفيكانإنما،العامةالسياسيةالثؤونوبينالخاصالدينبين

.التقليدياللوثري

مذهبأكونهاإلى،الشدةكلالث!ديدينوأثرهاهيغلفلسفةنفوذفيالسببويعود

فلسفةأولكانتفلقد.استثنائيأتوحيدأوموخدة")شاملةوفلسفةمتعضيأوكلأكاملآ

كومتفلسفاتجاءتثم.الذكرالآنفةبالصفاتتتصفعشرالتاسعالقرنفي

الفلاسفةهؤلاءبينومن.الصفاتتلكفيوإياهامتماثلةفكانت،وسبنسروماركس

لفلسفته.الأساسيةبالملامحلهيغلماركسيدين

لقرنمميزةنظروجهةأهمفيهاتندمجوبذلك،تطوريأمذهبأهيغلفلسفةتمثل

كنتفلسفةفيمكانلاأنهنجد،وكنتهيغلبيننقارنعندماونحن.عشرالتاسع

نأيكلمكنت"إن:هيغلقالوقد.التاريخيةللعناصربالأحرىأوالتطورللعناصر

اعتقدولقد.بالأص"كذلكيكنلمصحيحأاليوميكونماوأن،سكونيأليسالعقل

المنطقيبالتناقضوالقائل.المزعوما"كنتبرهانعنالجوابعلىعثربأنههيغل

أصلأومثلأاللهكطبيعة،الخبرةوراءماإلىتذهبتأمليةميتافيزيقاأيةفيالقائم

العقليةالميتافيزيقافيهيغلمذهبعنيتغاضىأنالمرءعلىالصعبومن.الكينونة

يوافقوالمالبعضأنخلافولا.الديالكتيكيوالتطورالتاريخفيمذهبهعلىالمرتكزة
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هذاالميتافيزيقيهيغلمذهبولكن،مجدهلاعصرهعارواعتبروه،ذاكمذهبهعلى

شجاعةبسبب،لهوالولاءبهالاهتماميفرضوكان،الهيغيليةوليدةكالماركسيةهو

فيالصارمةالأحديةوشهدت.البشريةالمعرفةلتركيبإعادةوبوصفه،العقليموقفه

مذهبفيجيمسوليمرأىوقد.ضدهاعنيفةفعلردة،القرننهايةفيهينلمذهب

قدالحاضرعصرناأنذلكعلىزد.الهواءفاسدمتجهمببيتيكونماأشبهأنه،هيغل

الدحضدحضهاوقدوجبريآ،مغلقأمذهبأنعنيكونهاحيثمن،هيغلتاريخيةهاجم

تلامذته.فيتجفيهمناهضيهفييتجفى،الجبارهيغلنفوذأنالطريفومن.المقنع

وكيركيفارد،شوبنهاوروهما،الفكرعمالقةمنعملاقانعصرهفيلهيغلتصذىوتد

وغيراللامعقولةالحريةفيبنظرياتوخرجا،وتفاؤلهالكونيالعقلانيمذهبهوهاجما

ونشهد.عمياءمجاهدةكونيةقوةبأنهاالإرادةشوبنهاوروصفحيث.تمامآالمعزفة

رؤيةولكن.الفغققنهيغلدينمنشعبيةأعرض""الوجوديكيركيفارددينأناليوم

تأكيدهأنكما،نبويةشكبلاكانتميكانيكيأ،لامتعضيآكونابوصفهللكونهيغل

مهماونحن.الحديثللعقلأساسيةقاعدةبمثابةأصبحوالتطورالنشوءعمليةعلى

انبعاثآاليومنشاهدأنناذلكعلىزد.تقديرهفينغاليلنف!ننا،هيغلنفوذعنتحدثنا

.ومغزاهدلالتهلهأمروهذا،بهيغلللاهتمامجديدآ

منجدأقريبهوفالله.بالذكرجديرةوهي،هيغللدىضمنيةنظريةهناك

الإنسانيةبلالفرد،الإنسانبذلكيعنيلاوهو.هيغلفلسفةفيإنسانأكونهحيث

مناللهمسيرةفيتتمثلالبطوليةالعمليةأنهيغلويرى.التاريخيتطورهافيجمعاء

منأعلاهوردومما.التاريخخلالمنوتنموتتطورالعالمروحد!ان،العالمخلال

البشريالوضعلأحجيةجديدتفسيرآيستخلصأنالمرءيستطيعقدهيغلأقوال

الإنسانمنماشيءمناإنسانكلففي.وحبوطهآمالهوخيباتالشامخةبطموحاته

لذاته.العالمتحقيقأيأولس!54!("ءأبالقوةالكمالعنأبدأتقللاهذاوطبيعة،الكوني

ئسهمأنلهومقذر،معينينومكانبزمانومربوطمعئنشخصهومناإنسانكلولكن

ا،يام.منيومفيبناؤهشنتهيالذي،الرائعالعقلهيكلبناءفيإسهامبأقلفقط

نأفباستطاعتناذلكومع.المحدودةهـانجازاتناالمتشامخةطموحاتناتنشأهناومن

مامكانفيالسديدمكانهسيجدعملناأنمنواثقونونحنمواهبنا،تستطيعهمانعمل

هيغلفلسفةعشرالتاسعالقرنأبناءمنالمتفائلونوجدوهكذا.العظيمالمخططمن

مخططاتهم.معتتفق

بحماسةوشحنها،عشرالتاسعالقرنفيالقوميةالروحشجعأوهيغلألهم
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علىيحزضبأنهأحدهماتهمهإذ،للبعضيرقلمهذاهيغلعملأنومع.رسولية

أيديولوجيةبمثابةأوروباأجزاءبعضفيجاء،القوميةعلىتشديدهأنغير،الحرب

القوميالبطلم(4918-م181)4سيزكوفسكيأوغستفالكونت.ثوريةأوليبرالية

في(هيغلوطبعأ،هردرسيما)ولاالألماناستلهم،هيغلوتلميذكالشهيرالبولندي

فغالأئرذاتكانتهيغلفلسفةأنوالحق.عظمىسلافيةدولةإنشاءإلىدعوتهدعم

بالقليلليسإسهامآأسهصتوقد.الشرقيةأوروبافيأجيالعدةوطوال،الفعاليةكل

الحميا،والرسوليالتاريخفيهيغلفمذهب.السلافيةالوحدةإلىالدعوةترويجفي

الأشياء.كلنحوهتتجههدفأللتاريخإنقولهحيثمن،القوميةالهممببساطتهيستثير

المصيرأوعيةبوصفهادولهاوشاهدأالتاريخية"الأممشاهدقدالفيلسوففهيغل

الشعبيةالأذهانفيالواضحأثرهالتاريخفيهيغللمذهبأننلمسونحن.التاريخي

اليومساستهاألسنةعلىيترددماكثيرأ،الأميركيةالمتحدةالولاياتففي.الحديثة

إعدادبمثابةجاءتالماضيةالأحداثجميعوأن،أزفتقدأميركاساعةبأنقولهم

المناسب،الوقتفيالمتحدةالولاياتأخرجاللهوان.الساعةلهذهالأميركيةللأمة

قدأمةكلإنهنانقولونحن.التاريخيالإنساندراما،الكونيةالدرامافيأمرهلتنفذ

جانبها.إلىواقفأالتاريخإلهتجد

واجتماعيآسياسيآتبدلأويكابد،ومذاهبهوفلسفاتهبنظرياتهغزيرأهيغلجيلكان

هيغلفجاء،منتظمةغيرومذاهبعقائدمنلفوضىضحايامعاصروهوكانصارمآ،

واجهةوراءالكامنللنظامالشرحويظهرشيء،لكليتسعلمذهبوحدةلهميقدم

أهم،الحقجانبإلىيقفعمنبالسؤالجوبهإذاهيغلفمذهب.المربكةالأحداث

مكانهظكل.محقونجميعأأنهميجيبفإنه،الاشتراكيونأوالمحافظونأمالليبراليون

عنسئلماوإذا.النهائية()المركبالجمعيةمنجزءهومنهمواحدوكل،وزمانه

جميعإنسيقولفانه،والاضطراباتالحروبوعنالمضادةالثوراتوعنالثورات

مكانأأيضأمخططهفيهيغلووجد.ضروريمخططمنجزءهيالأحداثهذه

لاصراعبينهماالصراعبأنيعتقدونالكثيرونكانأنبعد،المسيحيوللدينللعقل

فيأبدأتقللابينهماالتوفيقفيهيغلنظرياتوجاءت.أحدهمابهزيمةإلاينتهي

بلغتحينماعشرالثالثالقرنفيالأكوينيتوماعرضهاالتيالنظرياتعنتأثيرها

كميتافيزيقاه،أيضأهشةأنهاعلىبرهنتلكنها.أوجهاالوسطىالقرونمدنية

مبنيأبيتأكونهاعنتزيدولاتجريديتها،فيللصدرقابضةالبعضوجدهاإذ.العقلانية

حاجةثمةليستقالواإذوإلحاد،ماديةإلىفحؤلوهاآخرونوقام.بحتةكلماتمن
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آخرونوهناك.الطبيعيالعالمعليهيقومأساسأأهيغل"روحوضعإلىتدعونا

الثوريةالقضاياأنواعجميعليبزرواالتاريخيالمصيرفيهيغلنظريةاستخدموا

تساؤلكلفوقهوالحديثالفكرفيهيغلنفوذأنقولنامعونحن.والقومية

وحدته.أفقدهقداتجاهكلفيإشعاعهأنغير،وارتياب

هيغلىتلامذة

الفكرمدارسجميعفيوشديدواضحالسياسيهيغلتأثيرأنخلافلا

التاسعالقرنأواخرفيبرزواالذينالبريطانيينالمثاليينالفلاسفةفيوكذلك،الألماني

فكريآسيطراللذينا،ول!30!(4)أحولنكويبوساردوبرنا4!ع!(االاحأليبراد"!عشر

بنيدتوالإيطاليينالميسوفيةفيأيضآوأثر،الزمنمنلمدةالبريطانيةالجامعاتعلى

اكيونلاشترفا.آخرينكثيرينوفيأولحك!(أ)حاجنتيليوجيوفانيح(3)مح!هكروتشي

منواللادينيونالمتدنيونواستخرج،سندأالمؤرخينوفيمنبعآهيغلفيوجدوا

والراديكاليونالمحافظونوكان.أغراضهممعتتفقالتيوالآراءالنظرياتفلسفته

استشهاداتمنإليهيحتاجونماهيغلعنددائمآيجدونالإصلاحوأعداءوالمصلحون

لربما،الناسلكلشيءكليكونأنعلىهيغلقدرةأنوالحق.نظرياتأوآراءأو

لفلسفته.صىاجلالتقديربمثابةوكذلكلهإدانةبمثابةهي

فكارل.المشهورينتلامذتهبعضإلىالإشارةإلىإلابحاجةلسناهناونحن

دراسةمنبشيءبعد،فيماوسنخصهنفوذآوأوسعهمالتلامذةهؤلاءأشهرماركس

"الشبيبةاسمنفسهاعلىاطلقتمجموعةإلىينتميشبابهفيماركسكانلقد.وافية

شتراوسوديفيد)عحول!!(باوربرونوالمجموعةهذهأعضاءمنوكان."الهيغيلية

دراسةفيسيماولاالدينيةالدراساتفيالشديدالاهتمامأبديااللذانول،3،3(،)33

لهي،المسيحلحياةشتراوسكتبهاالتيالنقديةالسيرةأنوالحق.المقدسالكتاب

عامة.بصورةالدينيةالمواضيعفعالج)18(فيورباخلودفيغأما،إثارةالكتبأشدمن

الإنسانيالفكرإبداعاتأكثرهيهيغلفلسفةبأنالهيغيليينالشبابجميعاعتقدولقد

الأمرشديد،تنقيحإلىبحاجةفلسفتهبأنأيضآاعتقدواولكنهم.الآنحتىتقدمآ

يعتقدونهؤلاءكانفلقد.ومذهبأفلسفةالهيغيليةعنالتخليبالفعليعنيكانالذي

بدلآقدميهعلى"ئوقفأنيجبمذهبهدمان.المثاليمذهبهفيأخطأقدهيغلبأن

وأفالتصورات.ماديةبالفعلهيفالحقيقةأ.هيغلفعلكمارأسهعلىتوقيفهمن

اخترعواقدالبشرصىان.الفيزيائيةالكينونةأوالكائنمنإيعازأكونهاعنتزيدلاالفكر

نافعأ،كاناللهإلىكرمزوهو.وأهدافهمالعليامثلهملجميعرمزآبوصفهللهتصورأ
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ينبغي،أرقىدرجةالإنسانيالوعيوبلوغ،البشريالعقلتقدموبعدالآنولكنه

فيورباخبكلماتاللاهوتأصبحوهكذا.ودينأإلهأالتصورهذاعنالتخلي

ديننا"،تصبحأنللسياسةوينبغيالموجودوحدهالإنسانأنندرك"ونحن.أنتربولوجيا

به.وبشرفيورباخقالهماهذا

وإلحادهالسوقيةماديتهولكن.الكبيربالفيلسوفأبدآليسفيورباخأنوالحق

الكثيرونتقئلهاإذ.شديدأاستهواءلاقتتخصيصآ(الحديثللمفهوم)وفقأ!مانسانيته

التاسعالقرنأنيعلنيومذاككان)14(كومتأوغستأنذلكعلىزد.لهم"كفلسفةا

اللاهوتعصورمحليحلأخذالذيالوضعيالعصرولادةشهدقدعشر

العمليةالأهدافوأصبحتالجديد،الإلههوالماديالعلمأصبحوهكذا.والميتافيزيقا

مملكةإلىاللهوكذلكالمطلقإبعادينبغيولذلك.الدنيويةالأهدافهيفقط

أولئكوخهالذيهوهيغليكونأنالمدهشلمنوأنه.والخرافاتالأساطير

هيغل،عندممكنشيءكلولكن.الاتجاههذانحوأعلاهأفكارهمالواردةالمفكرين

هيغلإيقافإعادةمنقالواكماتمكنواالماديونالمفكرونفهؤلاء.القوللناسبقكما

علىويضعهماأيضأ،والدينالفنيبعدالعلمإنقالأنلهيغلسبقولقد،قدميهعلى

بعدآنفأهيغلقالهبماعملمنأشهرماركسكانلقد.الحديثالعصرهامش

.فيوربا!

"الشبيبةدوائرفيتدوركانتالتيالمناقشاتفيمنهمكأشبابهفيماركسكان

إلىفعمدالشبابأولئكإلىبالنسبةبهيتميزموقفتحديدإلىسعىوقد.الهيغيلية"

ثمومن،باورعلىردأأالمقدسة"العائلةكتابهم1844عامفيمثلأفوضع،نقدهم

وضعهلكتابمخطوطةمؤخرأاكئشفتكما.فيورباخعنكتابهم1845عامفيأصدر

)علمالفينوفيولوجياسيماولا،غامضةبصورةهيغلفيهينتقدشبابهفيماركس

لتجاوزيناضلكانحينماحتى،بهيغلمتأثرأبقيماركسولكن.الهيغيلية(الظاهرات

أتباجمهنفوسفيأثارالذيهوبالذاتهيغلأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.أستاذه

،مستمرةعمليةالجدليةالعمليةإنهيغليقلأفلم.يتجاوزوهأنفيالرغبةوتلامذته

ولذلك.بتجاوزهالأجيالمطالبتهفيواضحالقولفهذا؟وفلسفتهفكرهجيللكلهـان

المجردةبالفلسفةسارهيغلبأنيقولون،م1831عامفيوفاتهبعدأتباعهوجدت

نأالسؤالهذاعنأجابواوقد؟المطلوبهوفماإذن.طاقاتهمكنتهحيثإلىفقط

يكتفوالاوأنالعالميبذلواأنعليهميتوخبإذ،فعلإلىفلسفتهيترجمواأنعليهم

آنذاكواتضح.بدأقدالإنسانيةوعصر،بهيغلانتهىقدالميتافيزيقافعصر.بفهمه
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التاريخوأصبح.ظاهرآالميتافيزيقيمذهبهفيالسياسيةالأيديولوجيةعنصرلأتباعه

يمقونالمطافنهايةفيالناسوغدا.السياسيالتاريخسيماولا،الكبيرالمعرفةهدف

ل!نسانالأساسيفالهدف.دينأ"تصبحأنللسياسةينبغي9بأنهقولهعلىفيورباخمع

بعقلهذلكفيمستعينآ،الأرضهذهعلىالصالحالمجتمعويخلقيكتشفأنهو

العلمي.
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"لمحا"س!"اوثووةا!لثلتواكيةالرومانلللية

بارزونفيهوريونمفكرون!مدخل!

الوضعي!والمذهبكومت!

الثورة5الأدبفيالواقعيالمذهب

داروبن!علىالردة!الداروبنية

الاجتماعيةالداروبنية!داروفياعقاب

التقدمنظرية!
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فيصياغتهاتفتالتي،وأوينسيمونوسانفورييهلنظرياتأصبحت

ذاكمنوالأربعيناتالثلاثيناتمنواسعةشعبيةعشر،التاسعالقرنمنالعشرينات

ولكن،وأتباعهسيمونسانتلامذةصفوففيالانقساممنشيءدثوقد.القرن

هذهأصدرتهالذيالبيانأعلنوقد.طريقهافيالسيرتابعتالسيمونيةلملسانالحركة

وتسفمالخاصةللملكيةالمتساويالتوزيعترفضأنهام0183عامفيالحركة

قيامعلىموافقتهاأعلنتقدالحركةتكونوبهذا،البشربين"الطبيعية"باللامساواة

نأينبغيالمجتمعفيالإنسانمكانةتحديد"إن:يقولبيانهاواستطرد.هرميمجتمع

خلالمنللدولةتكونالملكيةهـان،لعملهوفقأئثابأنوينبغي،لقدراتهوفقأيكون

."والتنسيقالتخطيط

عشر،التاسعالقرنمنالثلاثيناتفيصدرتوالتيشعبيةالمباحثأشهرولعل

عء!(ح)35"مؤمناكلماتبعنون)3!ولولس!ولحكأ()0(لامانسوضعهالذيالمبحثهو

الحماسةشديدتلميذأكانهذالامانسأننتذكرقدونحن."!ولول)(ول!لأهعح

أصبحولكنه.الذكرالآنفمبحثهصدورمنسنواتعشرقبلفقطوذللث،"اللرجعية

معظملأن،بالكبيرليسالتبذلوهذا.أيضأذاتهاوبالحماسةاشتراكيأديمقراطيأاليوم

كتابصدروقد.وبونالد"إمسترلذئنببعضيعترفونكانواالفرنسيينالاشتراكيين

يبقلمولكنهكاثوليكيأ،كاهنأيومذاتكانمفكرقلمعن"مؤمن"كلماتلامان!

بلاغتهجعلتهوقد.اليساريةبنظرياتهضاقتالكنيسةلأن،الكهنوتسلكفيطويلآ

نأبينماإلجديد،المسيحهولامانسأنأنصارهوأعلن،الساعةرجلالرومانسية

إهذاعلىالشديدسخطهأبدى،ثوريتذمركلكبحعاتقهعلىأخذالذيميترنيخ

كانلامانسكتابفأثر.قولهحدعلى"...الحقيروالمخلوقالأحمقالفوضوي

الكاهنهذاعئرحيث،م1848عاملثورةوالإعدادالتحريضفيالشدةغايةشديدآ

الثورةتلكأ،البشريالمجتمعفؤادفيتختمرالتي"للثورةإدراكهعنغنائيوبأسلوب

أسماهمالامانسوهاجم.جديدأ"عالمآستنشىءوالتي""الأممزحفتمثلالتي

لمسؤولياتهالاهمالهاوقواعدهالمجتمعقوانينبشدةانتقدوكذلك،الأجورأ"بعبودية

ستدا!ونفعندئد،السلميالإصلاحرفضتمإذا"إنكم:قائلآوهدد.المجتمعتجاه
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حيث.لامانسعنالبريطانيةالأصلطبقالنسخةكارليلويمثل."العنيفبالإصلاح

الخالدكتابهفيوذلك،الاجتماعيةالمشكلةإلىالصاعقةببلاغتهأشارقدكارليلأن

منمزيجأوكارليللامانسويمثل.م1843عاموالصادروالحاضرا"الماضي

"الرومانسيةباسمالمزيجهذاغرفوقد،الاجتماعيوالإصلاحالرومانسية

الرومانسيين،بعدفيماالمزيجهذاجرفوقد."السياسية"الرسوليةأو،،الاشتراكية

المعروفكتابهفيإيفانزديفيدلاحظوقد.ساندوجورجولامارتينهوغوفكتور

رواية"أنم1848وم1835عاميبينفرنسافي"الاشتراكية"الرومانسيةبعنوان

التيالاشتراكيةوالمسرحياتالرواياتمنعرمسيلذروةكانت،هوغولفكتورالبؤساء

ساند،وجورجبلزاكرواياتذلكفيبما،م1848وم0183عاميبينصدرت

المباحثجميعمنتعفمهممابكثيرأكثربلزاكمنتعفمبأنهإنجلرفريدريكقالحيث

معأ".والاقتصديةالتاريخية

كانالتيالثورةهذه،م1848عامثورةأمامممهداكانالطريقأننرىوهكذا

لافنحنولذلك.)حول!ا!()17(بلانكالاشتراكيوالمنطرلامارتينالشاعرقادتهامن

ثورةتكونأنإلا،رومانسيونوروائيونشعراءيقودهاثورةمننترقبأننستطيع

:يقولونكانواكماوالشعب،رؤيويآأورسوليأكانالثورةفمزاج.منطقيةلاعاطفية

جديدآعالمأوأن،الباذخةقصورهمفيأوعروشهمعلىيرتعدونوالطغاة"يزحف

تذكروقد."الطغاةهؤلاءبإسقاطالبطلالشعبقيامبعدالبشرعلىبفجرهسيطل

ميشليهالمؤرخانقامإذ،اعتبارهاإليهافأعادوا،الفرنسيةالثورةأمجادالناس

فلم.لهاوتاريخهبلانكبلوسناهيك،تاريخهابكتابة)،!ولأول"(وكونيت7()،حا!طحأ

روعةسيماولا،رائعةأشياءعلىاشتملتفلقدشعبيأ،المنفرةالفرنسيةالثورةتعد

علمورفع،قدومهعنالمدويةبثورتهأعلنقدفالشعب.حمياهوتوفجالشعبجيشان

الديمقراطية.الثورةوهيألا،الحديثةالأزمانفيالعظمىالثورة

ثورةأوضحتهالذيالأمربالاشتراكيةيدينانوهوغولامارتينيكنلم

وأالجمهوريينبينانقسامالأحداثضغطتأثيرتحتوقعوقد.م1848عام

وفشلها.الثورةحبوطعنالانقسامهذاوأسفر،الاشتراكيينوالعمالالديموقراطيين

ئرذدواحدةجوقةفياندمجاقد،واشتراكيديمقراطيمنالتيارانهذانكانوقد

الجماهير.وزحفالشعبيةوالحقوقالاجتماعيةالعدالةشعارات

جاءولكنه،وتحريضإعدادمنذلكيشابهماأيضآإنكلترافيحدثوقد

علىمستعصيأكانكارليلولكن.الإنكليزيالمزاجمعيتفقالذيالأمرمكبوحأ،

العاملة.الطبقةبلسانالناطق)حهولولهء"5(كونرأوفيرجاسوكذلك،لأغلالواالقيود
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التحريضفيأيضآأسهمتقد3،ك!(ا!ط)اجاسكلوالسيدةديكنزرواياتأنكما

أشدعماليةكمنظمةكانتأ،ع،طس!()31الوثيقيةالحركةأنذلكعلىزد.الاشتراكي

قدكانتيومذاكبريطانيالكن.العصرذاكفيفرنسيةعماليةمنظمةأيةمنتنظيمآ

التقاليدفيعميقأجذورهيضربالذيبرلمانهالهاوكان،الليبراليةإصلاحاتهاحققت

منالأربعيناتفيبريطانيافيدارتالتيالحاميةالمناقشاتتحؤلتوقد.الإنكليزية

والحمايةالتجارةحريةوهوألاواحد،موضوععلىالتركيزإلىالقرنذاك

أنشأ،الحبوبعلىالجمركيةالتغرفةإلغاءحولالمناقشاتوخلال.الجمركية

"،الحبوبقانونمناهضة"جمعيةباسمعرفتجمعيةبرايتوجونكوبرنريتشارد

وأخيرأ.اقتصاديةومشكلةاجتماعيةقضيةكلالسياسيةبمناقشاتهمتناولاحيث

نحومعتدلةبخطىسيرهاوتابعت،م1848عامثورةتجنببريطانيااستطاعت

الاشتراكية.الديمقراطية

نسبيآ.بنجاحتشيرالديمقراطيةكانتفلقد،الأميركيةالمتحدةالولاياتفيأما

الولاياتتوركفيل)4(ديألكسيسزارعشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتمنتصفففي

.أميركا"في"الديمقراطيةبعنوانكتابآوضعمنهاعودتهوبعد،الأميركيةالمتحدة

كبيرلعددسبقولقد.العصرذاكفيالسياسيةالمراجعأعظممنالكتابهذاوئعتبر

لأنجميعأ،عنهايمتازهذاتوركفيلكتابلكنعنها،كتبواأنأميركازارواالذينمن

إلى،أبحاثهفيتوركفيلاستندفلقد.نوعهمنفريدفلسفيعقلذاكانمؤلفه

فيالديمقراطيةحوليومذاكتدوركانتالتيوالأيديولوجيةالسياسيةالمناقشات

علميةاجتماعيةلمنهاجيةوفقأالجديدةالنظرياتمنالعديدكتابهفيوردوقد.فرنسا

"الديمقراطيةكتابفإنولذلك.وكومتسيمونوسانبونالد.اقترحهالذيالخطمع

علمفيمنهاجيإنجازإنهإذ،الرحلاتكتبمنيكونأنمنبكثيرأهمأميركا"في

حتىكذلكحالهتزالولا،زمانهفيالعميقالتقديرالكتابهذالاقىولقد.الاجتماع

وكان.محازبقلمأومشايععقليخطهولمموضوعيآكانفالكتاب.اليومهذا

مايعآيعتبرهوالآخرللديمقراطيةمعاببأنهيتهمهالبعضيجدعندمايبتسمتوركفيل

بمونتسكيو.كبيرحدإلىيذكرنا،المذهبالليبراليالأرستقراطيهذافتوركفيل.لها

كتابهفيتجفتالتيوحكمتهواعتدالهتوركفيلنزاهةبيركإدموندمنتعفموقد

الكتابوضعتقد،ونظرياتأفكارمنسطورهبينيتألقماإلىبالإضافة،المذكور

والاجتماعية.السياسيةالآدابفيالجليلةالمؤلفاتمصاففي

الجديدالمذهبهذاكانإذاعمايسألتوركفيلكتابفيالريسيالموضوعكان
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وبينها،الحريةوبينبينهاالتوفيقيمكن،ريبلاقادمةبأنهااعتقدالتي""الديمقراطية

منالبربريةانتصاربمثابةكانتإذاعماتساءلولقد.التقليديةالأوروبيةالمدينةوبين

كانتالأشياءفهذهحتمأ؟الحضارةستدمرالتيالعمياءالجماهيرثورةأنهاأو،الداخل

إلىيعمدتوركفيلفيالاجتماعيالعالموجدتوهكذا.الديمقراطيةعنيومذاكتقال

الذيالأمر،البحتالتنظيرمنفائدةأوسعلمنهجوفقآالديمقراطيةمضامينفيالبحث

الأميركية.المتحدةالولاياتإلىالسفرإلىبهدفع

منيحررهلمهذاواقعهفإن،اجتماعيآعالمآتوركفيلكونمنالرغموعلى

يلطفإنقالكماأراد،وليبراليآمعتدلآمفكرآبوصفهوهو.الأيديولوجيةالمؤثرات

حماسةمنيهذىءوأن،الناسقلوبفي""الرجعيونيثيرهالذيالرعبمن

كماضاثتهعلىالأميركيةالمتحدةالولاياتفيعثرتوركفيلأنولربما."الراديكاليين

والشر.الخيرمنمزيجأفيهاوجدفلقد،فقطجزئيآصحيحالزعموهذا.يزعمون

الملكيةعلىوالقضاءوالدكتاتوريةالاستقرارعدمتعنيالديمقراطيةأنمنالمخاوف

ومضمونة،آمنةأميركافيالخاصةالملكيةأنوجدإذ.اللادينايضآوتعني،الخاصة

فلتعطى.هوجاءعنيفةثورةأيةنشوبمنخوتثمةليسوأنهمزدهر،الدينوأن

أشارولذلك.ممارستهاإلىوتدفعهمسؤولياتهعلىتوقظهوعندئد،للشعبالسلطة

جهةمن،توركفيلووجد.الأمانصفامهيالديمقراطيةانإلىضمنآتوركفيل

الإنسانترعبالجماهيرأنووجد.للغايةعاديةحالفيوالآدابالعلومأن،أخرى

الديمقراطية.قوانينفيقانونآالأمرهذايكونأنمنوخشي،مخاوفهوتثيرالاستثنائي

إطغيانومنبالديمقراطيةالالتزاممنالمتذمرينأوائلبينمنتوركفيلوجدتوهكذا

علىيقضيالديمقراطيالمجتمعبأنيقولأنهمعاصريهلبعضبداوقد."الأكثرية

للقضيةمساعدأعاملأكانالديمقراطيةمعوالمتعاطفالمعتدلتقويمهولكن.الحرية

انغير،بالمساواةالمؤمنينمنبتاتآيكنلمتوركفيلأنومع.فرنسافيالجمهورية

عامثورةج!دتهاوالتيطويلأ،تعفرلمالتيالثانيةالفرنسيةالجمهوريةمعتعاون

عليها.فقضىالثالثنابليونالطاغيةجاءثم،م1848

فيشأنهببريطانياالإعجابشديدتوركفيلوكان.الأعلىمثلههيالحريةكانت

علىلنايبدوولذلك،ملستيوراتلجونحميمآصديقآوكان،مونتيسكيوشأنذلك

فيمألوفةتكنلمالمعتدلةلهجتهلكن،البريطانيالليبراليالمذهبمنقريبأكانأنه

عشر.التاسعالقرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتخلالفرنسا

منالأربعيناتخلالصراخهاعلاالتيالجديدةالاشتراكيةالأصواتبينومن
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14()
منرجلاهذابرودينوكان.وله!!(4)ولهطبرودينجوزي!بييركان،القرنذاك

يكتسبه،لمربحعلىالحصولفيالمرءحقبإلغاءتقولبرسالةويبثئر،الشعبعامة

هيوماالمنتجهو"من:وشمأليتساءلوجدتهوهكذا.المنتجةغيرالملكةص!الغاء

الذيما9:قائلأيسترسلثمومنشيء"لا"إنها:سؤالهعنهويجيب؟"اليومقيمته

تبادلمذهبباعتمادبرودينونادى.شيء"إكلأيضأبنفسهفيجيب؟"يكونأنيجب

للفلاحينتعاونيةجمعياتبإنثساءوقال.للمجتمعنظامأ7(أ)،ول(ول3)ولالمنفعة

نأخلافولا.الاجتماعيللظلمناجحعلاجهيالجمعياتهذهأنورأى.والعمال

الشعبيةالحركةأسلافمنحتىأيضأولعلهالفوضويينالنقابيينأسلافمنهوبرودين

الطبقية،الحربإلىدعوتهفيالثوريةروحهوتبدت.الزراعيةجورجهنريوحركة

الشيوعيالبيانأيضآبهنادىالذيالأمر،أغلالهموتحطيمبالإنتفاضالعمالومطالبته

.فكرهفجاجةمنوسخرعليهماركسبعد،فيماتهكموقد.1848عامفيالصادر

الأربعيناتفيفبرودين.ماركسفيالأثرعميقلبرودينأنفيهريبلامماولكن

الديمقراطيين.الاشتراكيينالمنظرينأشهركان،عشرالتاسعالقرنمنوالخمسينات

يكنلمكما.وفكرةككيانالدولةلوجودومناهضآللدولانيةمعاديأبرودينكان

نأيعلنكانفلقدوإجراءاتهاالديمقراطيةبعملياتولاالديمقراطيبالمساريؤمن

بالعكسالعكسبل،السياسيةالإصلاحاتعنأبدأتنبثقلنالاجتماعيةالإصلاحات

طويلأبقيمانادرآبرودينولكن.الماديالجمهوريةمذهبهوالعامالاقتراعحقص!آن

آرائه.فيأحديشاركهألاعلىالعزمعاقدكانأنهويبدو.واحدموقفعلىثابتآ

إنشاءفيأسلوبهلكن.الفكرورثاثةبالإبتذالاتهمهعندمامصي!بآماركسكانولذلك

الاجتماعية.بالمظالماللاهبح!هإلىبالإضافةومثيرأمشرقأكان،الجمل

ترثعالذي"البرجوازيالملكي"النظاممنوضجرةمتبزمةيومذاكبارشىكانت

ومع.م0391عامفيالوجودإلىخرجقدالنظامهذاوكان.فيليبلويسعرشهعلى

لكن،التعليمولتشجيعالرأيبحريةللسماحيكفيماالليبراليةمنيحتويكانأنه

الاجتماعيةفلسفتهأنذلكعلىزد.الناسمنبالقلةالانتخابحقيحصركاندستوره

كانشعارهأنكما."يعملدعه9بنظريةوتؤمنالمذهبليبراليةبعيد،حدإلى،كانت

علىالمسيطرةالطبقةهيالعلياالبرجوازيةالطبقةوكانت.ولتثرإأثروتكفي"فلتزد

دعوةإلىيصغونبارس!مقاهيفيالناسصغاروكان.الدولةعلىوالمهيمنةالمجتمع

إإنهم:قالإذ،معهابرودينيتفقلمالثورةانفجرتعندماولكن.الثورةإلىبرودين

عرضهالذيالعلاجمنساخرأضحكوقد.!مذهبولالهانظرياتلابثورةقاموا

http://www.al-maktabeh.com



الحديثالأوروبيالفكرتاريخ382

كانفبرودين.للمصانعالدولةبتملكوالقائل،بلانكلويسالنفوذالواسعالاشتراكي

الطبقةفلنجزد9:قالطفلقد.وجوهرهاالمشكلةلبهوالإنتاجوليسالطلبأنيرى

ستتوقف،الخاصةكالمصانع،الدولةمصانعفإنوعندئدالثمرائيةقدرتهامنالعاملة

الاستهلاكضعفبأدنالقائلةالنظريةجوهرهوهذابرودينقولأنوالحق."العملعن

.الاقتصاديالكسادإلىيؤدي

وكان؟"الملكيةهي"مابعنوانالمعروفكتابهم1184عامفيبرودينأصدر

إتيانذاتهالوقتفيأصدروقد."العملإتنظيمكتابهم5184عامفيأصدرقدبرودين

لوي!إلىنعودوهنا.الطوباويةبالشيوعيةفيهبشرحيث،إيكاريا"إلى"رحلةكتابهكابي

فيهأزخكتابأذلكفيبما،الكتبمنضخمةسلسلةالسنواتتلكفيأصدرالذيبلانك

السنواتحرب"تاريخأيضأكتبهبينومن.كيلآالمديحلهاوكالالفرنسيةللئورة

الرأسمالي.الملكيأورليانآلنظامخطايافيهاأدرجلائحةضضنهوقد،العشر"

أنهومع.والاشتراكيةاليعقوبيةالديمقراطيةمنمزيجأبلانكلويسمذهبكان

النظامبلانكرفضوقد.بلاغتهفيرائعأكانلكنه،المنطقيالتناقضمنيخللم

ومع،ديمقراطيةأكثرسياسيبنظامطالب،سيمونسانبهقالالذيالاستبدادي

برودينمعيتفقبلانكيكنولم.لخاصةالملكيةعلىهجومهفياشتراكيأكانذلك

مطالبتهعلىبلانكيالعاملةالطبقةزعيميوافقيكنولمكما،الئورةإلىالدعوةعلى

سينتخبفإنهحرآ،ئركإذاالشعببأنيؤمنكانفبلانك،الثورةبممارسةالعمال

الانتخاباتنتائجآمالهخئبتماسرعانولكن.مذهبأالاشتراكيةويختارالاشتراكيين

بلدوليستالفلاحينبلادهيفرنساأنأدركفقطآنذاكأنويبدو،م1848عامفي

عنيتراجعبلانكأخذ،الانتخاباتتلكوبعد.الباريسيينالصحافيينمناليساريين

ونادىمعتدلأ،ديمقراطيآسلوكأالثالئةالجمهوريةعهدفيوسلك،الديمقراطية

".والفوضويينالماركسمنوناهض،الاشتراكيةإلى"بالتدزج

،م1848عامئوراتأمامالطريقشقواالذينالآخرينوالرسلالئواربينومن

"الفحامين"منظمةإلىشبابهفيانضمالذي)أولأسشزء7(،)5(مازينيجيزيبيكان

وقد.شعبيةحكومةتحكمهادولةفيوتوحيدهاإيطاليالتحريرحياتهونذر)كاربنيري(

خلالإيطالياإلىعادئمومن،لندنفيالمنفىفيعمرهسنواتمعظممازينيأمضى

واحدةسنةسوىتعشلمالتيالرومانيةالجمهوريةوترأسم1848عامثورات

مازينيوكان.العصرذلكفيالعاصفةالأحداثفيواشتركم(9184-م)1848

فيالكتابأعظممصافإلىبهارتفعالذيالأمر،الثمراتوافرسئالأقلمأيملك
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هذه،الإيطالية"البعث"حركةقوادمنعظيمأقائدأ،ذلكإلىبالإضافةوكان.عصره

أوروبا.فيإثارةالحركاتأشد،م1861ومأ086عاميبينأصبحتالتيالحركة

قادةأوسعهو،غريبالديالحريةجنودمنالباسلالجنديذاككانإذاأنهريبولا

السياسية.الإيطاليةللنهضةالروحيالقائدكانمازينيفإن،شعبيةالإيطاليالبعث

الرومانسيالأسلوبأي،عصرهأسلوبالكتابفيمازينيأسلوبكان

فارغة،طنانةاليوملناتبدوقدبأنهاعلمأ،معاصريهبلاغتهسحرتوقد.الاشتراكي

مازينيوكان.البلاغةمنالنوعذاكمنزمنهعرفهمماديمومةأطوليبقىأثرهالكن

للمذهبمعاديأكانولذلك.الاشتراكيينالديمقراطيينإلىينتميانبلانكولويس

أيضأكانلكنه.أنانيتهافيوفعاليةسلبيتهافيمسرفةالليبراليةوجدإذ،الليبرالي

التضامنوأن،أخوةالبشرجميعبأنيقولفكان.معآوللفرديةالطبقيةللحربمناهضأ

الإنسانية.دينوهوألادينثمةيكونأنويتوجب،لهمالناظميكونأنينبغي

الدوليةالاشتراكيةمؤتمرانعقادأثناءوباكونين)5(ماركسمعمازينياختصمماوسرعان

بشدةقاوموهوقد،الإيطاليينالليبراليينإلىبالنسبةالتطرفشديدكانفمازيني.الأولى

المحافظةشديدأيضأكانولكنه.الإيطاليالبعثحركةقيادةتوليوبينبينهليحولوا

وتأثر،بالجمهوري،كبلانك،نفسهنعتوقد.اليساريينالبروليتاريينالثوارنظرفي

نأنذكرأنبنا)ويجدرإيطاليآيعقوبيآكانوبذلك،الفرنسيةوبالثورةروسوجاكبجان

ولكن.(الفرنسيةللثورةالحماسةشديدة،كفرنسا،كانتالإيطاليةالشماليةالمناطق

فييجعله،الاشتراكيةالديمقراطيةالصوفيةوعلى،القوميةقضيةعلىمازينيت!ئمديد

عضر.التاسعالقرنفيالأيدولوجيةالدائرةمنالمركز

الطاقاتمنالكثيروئرواقدومازينيوبرودينوبلانكلامانسأنخلافولا

ماشكلوافهؤلاء.الهاويةإلىتتدحرجأنلهافذرالتيم1848عاملثوراتالتفجيرية

الاجتماعية،المظالمومناهضةبالاشتراكيةالتب!ثميرإلىالهادفة،الأخويةالجمعيةيشبه

آراؤهموكانت.كلمةعلىمتفقينيكونوالملكنهم،كريمةعليابمثلتدينوكانت

كانتالسلبياتهذهأنشكولا.الغموضشديدةالأحيانمعظمفيونظرياتهم

ذلكومع.م1848عامثوراتبهمنيتالذيالفشلعنكبيرحدإلىمسؤولة

أوروبافيجبارةقوة،هؤلاءجيلفيالاشتراكيالفكراختمارنعتبرأنعلي!نافيتوجب

معظمأنجبالذيهو،الاشتراكيينمنعشرالتاسعالقرنجيل،الجيلفهذا.الحديثة

الاجتماعي.الإصلاحأنواعجميعحاضرنا،حتى،عليهايبنىالتيالنظريات

اجتاحتديمقراطيةبثوراتبدأالذيالعامهذا،م1848عامتجاربولكن
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جميعضدفعلردةوراءهوخففالثوراتهذهبهزيمةانتهىقدوعرضأ،طولأأوروبا

كان،م1848عامثوراتلاقتهالذيالمحزنفالفشل.الاشتراكيةالرومانسيةأنواع

انطلقواوالذين،بالشعاراتالسكارىأولئكعلىشكبباردماءمندئوبمثابة

الناسوشعرأوروباإلىصحوةمنشيءفعاد.عراضآمالمنبساطعلىمحمولين

المبهمة،والمخططاتالغامضةالنظرياتوكذلك،تجديتعدلماليقظةأحلامبأن

إلىالعودةجاءتوهكذا.والدقيقالواضحالواقعيالفكرإلىالحاجةبأصىوأنهم

فيبعيدأقدفعلردةككلكانتولكنها،المحدودةوالأهدافالممكنةالوسائل

إلىالطريقهيالعمليةالسياسيةوالمناهجالقوةبأنالشعوروانتشر.المعاكسالاتجاه

مصطلحيبتدع)ولء"حهول(روخاوفونلودفيغالألمانيالمفكروجدتوهكذا.الهدف

.م1848عامثوراتفشلبعدمرةلأولالعالمعرفهالذي"الواقعية!السياسة

حيثمن،م9178عاملثورةتكرارأكانتم1848عامثوراتأنعلىللناسبدا

مماأكثرالضررمنوأنزلتكما،غامضةبدتألهبتهاالتيوالنظرياتالعلياالمثلأن

دوركانولقد.المعرفةمنمجزدةحماسةمنانطلقتلأنهاوذلك،نفعمنعنهأسفرت

الثورةفيوفولتيرروسوبهقامالذيالدورذات،الثوراتهذهفىومازينيبرودين

علىهذانيتميزبينما،الناريةبرومانسيتهماهذينعلىيمتازانذينكلكن،الفرنسية

سيرهمفيم1848عامثوراتمفكروتخبطلقد.والإيجابالعمليةمنبالقليلذينك

محافظين.كاناهذينأنإذ،وبونالدمستراقترحهالذيالعمليالمدخلفرفضوا

الأيدلوجية.سوىلهميقدملمفإنهكمرشد،بالعلمطالبالذيسيمونسانأما

وتنتعشالاشتراكيةتصخولم.أيضأالطوباوياتجانبأطرحتقدالردةأنذلكعلىزد

منواهنةبنبضاتتنبضبدأت،الثمانيناتففي.م0188عامفيإلاالشيءبعض

إذاأما.أيضأالرومانسيةالآدابوهجرواالاشتراكيةالرومانسيةالناسوهجر.حياة

هذافعلى،قلناهلمااستثناءم1861عامالإيطاليالتحررحركةنجاحالبعضاعتبر

حققهابل،ومازينيغاريبالديأيديعلىتتحققلمالإيطاليةالمعجزةأننردالبعض

الثالثنابليونأنشأهاالتيالثانيةالفرنشةالامبراطوريةفخلال.الواقعيونالمعتدلون

هو،والدولةالمجتمععلىالمسيطرالفكريالمذهبكان،الحريةأنقاضعلى

البرجوازيالليبراليالمذهبأيضآوغدا.علمانيتهفيالصارمالعلميالوضعيالمذهب

الذهبيعصرهأيضأعاشالمذهبفهذا.دغماتيتهفيتزمتآأقل،الكلاشكيالطرازمن

قدالكبرىالبرجوازيةأنالبالعنيغربنولا.م1848وم0183عاميبينفرنسافي

الفثملمنالرغمعلىولكن.م1848عامثوراتعلىالسخطإثارةفيدورهالعبت
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.الاقتراعحقعنزفعتقدالقيودبعضفإن،الثوراتهذهإليهانتهتالذيالظاهر

حينبعدحينآالعامالاستفتاءإلىيلجأكانالثالثنابليونحتىأنهذلكإلىأضف

نظريةأنكما.مألوفآفرنسيأتقليدأالحينذاكمنذالاستفتاءغداوقد.سلطاتهلتأكيد

للخدماتنظاممننوعأالثالثنابليونواعتمد.قوتهامنشيئأفقدتأيعمل"دعه

سريعةإصلاحاتفأجرىبسماركوالواقعيالمحافظالسياسيذاكوبادر.الاجتماعية

الواقعيةأ!السياسةنبذتولقد.الإصلاحنحوتتحركأيضآبريطانياوبدأتألمانيافي

الدغماتيةعنإجراءاتهابعضفيتحولتأيضأولكنها،والطوباويةالرومانسيةالرؤى

".يعملإدعهلمبدأالمطلقة

شكلاف!نه،م-1848م1815جيل،الجيلهذاعلىحكمنايكنومهما

الباحثينيستوجبالذيالأمر،الحديثالغربيالفكرفيالأولويةالجيللهذاأنسيقرر

المذكور.الجيلدراسةفيالتعمقالمعاصرةونظراتناوأحلامناقضايانافي

فيسائدةهذايومناحتىتزاللا،ومحافظةوقوميةواشتراكيةليبراليةمنفالأيدلوجيات

الطبقةسيطرةمنيعنيهمابكل،الفكتوريةالحقبةمنتصفإنه.وخارجهاأوروبا

والاستقرار،الحرةوالتجارةمذهبأوالتصنيعالرصينة،البرجوازيةوالفضائلالوسطى

العصرذلكسطحتحتيجريكانالذي،العاملةالطبقةشقاءتيارإلىبالإضافة

ومع.البرجوازيةللفضائلالحيالتجسيدبمثابةفكتورياالملكةوكانت.الكلاسيكي

إلىالطريقشقتالتيهيكانتبريطانياأنغير،العظمىبريطانياملكةفقطكانتأنها

ولا،أوروبافيللعيانبادية"الفكتوهـلة"الظاهراتكانتولذلك،الصناعيالعصر

القرنمنتصففيسيطرتوقد.وسواها()هولنداالمنخفضةوالبلدانألمانيافيشما

تعديل"يعمل"دعهمبدئهاعلىوطرأبريطانيا،علىالاقتصادمدرسةعشرالتاسع

أتباعأوالسياسةالدولةرجالجميعوأصبح.بعدهمنريكاردوتلامذةأجراهطفيف

،!أنفسك"فلتساعد:القائلةالشعبيةالنظريةمعهاوازدهرت.الاقتصادمدرسةلمذهب

المشة.مدارعلىرواجأالكتبأوسعالنظريةهذهعنالمتحدثةالكتبوغدت

الرواياتوكذلك،"المهندسين"حياة3(أول)حاسمايلصموئيلكتابالناسوتخاطف

فالعالم.وأالمجد"الثروةإلىطريقهمشقواالذينالفقراءالصبيةعنتتحدثالتي

.لراعابنأوتلفورد،منجملعاملابنأوستيفنسونلحداد،ابنأكانالأ!4!343(فرادي

حياته،طوالكتابينفقطقرأوالدهإنالمعروفالروائيحك!ه()11أورلجورجقالوقد

هماالكتابينهذينأنولربما"،الذاتإمساعدةسمايلوكتابالمقدسالكتابوهما

النفوذالواسعةاللندنيةالمجلةزعمتوقد.الفكتوريالفكرلتاريخأنموذجأفضل

دائمأيساويالفرديةالمصالحمجموعإننقاشآ،تقبللابدغماتيةقائلةإإيكونومست"

52http://www.al-maktabeh.comم/الحدبثالأورومميالفكرناربخ



الحديثالأورووالفكر.تار386

عضرالتاسعالقرنمنالأربعيناتفيخرجتالحرةالتجارةأنكما،العامةالمصلحة!

قد"،المصنع"قوانينأنومع.الحبوبقوانينإلغاءحولدارالذيالصراعمنمنتصرة

إساءةفيالبرلمانيةالتحقيقاتلأنوذلك،والنساءللأطفالاستخدامأسوأحرمت

اعتبرإذ،البريطانيةالأمةضميرأثارقد،البشعالاستغلالواستغلالهمهؤلاءاستخدام

أيةتؤخرلم"المصنعقوانين9القوانينتلكأنغير،وحشيةفضيحةأولئكأوضاع

الأجور.حيثمنولاالعملةسوققانونمنالذكورمنالراشدينللعمالحماية

القوةنحوسيرهافيتحبوتزاللام1855عامفيالعمالنقاباتوكانت

عنصرأتصبحولم،م0187عامفيإلاقانونيآالحكومةبهاتعترفولم،والاعتبار

إلىواستنادآ.عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتفيإلاالسياسةفيوفغالأقويآ

ومنعماليةنقاباتوجودمنوتحررأ،الرخيصةالأجورإلىوكذلك،الحكومة

ازدهرت،الحرةوالمؤسساتالمشروعاتمنأالفردوس9هذافي،أيضأالضرائب

ومكانة،وقوةونفوذآثروةتزدادالبريطانيةالأمةأدنوبدا،الاختراعوكذلكالصناعة

الأسطورية."بس"الملكةحتىتتجاوز،للعظمةكرمزفكتورياالملكةأصبحتبحيث

وقد.والسلطانالثروةمنالوسطىالطبقةبلغتهالذيالأوجيمثلفكتورياالملكةفعهد

فكتوريا،الملكةحقبة،التاريخيةالحقبةهذهعلىوسيطرتالطبقةهذهعبقريةانتشرت

بريغزآساالمؤرخسمىوقد.والاحترامالتقديرالمقتصدةوحياتهاجذهالهاووفر

من"المزيجبأنهالبعضوصفهكما."التحسين!عصربالفكتوريالعهدعصر)3"!ق!(

وعلى،الفرنسيةالأخلاقيةعلىيتهكمونالناسوأخذ.التنويرأوعصرالبيورتانية

تعتليهأدنقبل،العرشعلىالوصايةعهدعرفهمالذينواللورداتالرومانسيينأخلاقية

ريفيو"،"أدنبرهكمجلة،الرزينةوالمجلاتالصحفبعضوقامت.فكتورياالملكة

فيالمغاليوللفكرالصارمةوللأخلاقالحرةللتجارة"المتزمتة"العقائدفاشترعت

والخيالالذوقإلىالبائسافتقارهاأيضأأبدتولكنها،المتعافيالسليموللحسجديته

تبذيرأ،مرارأصرحتوكما،نظرهافيكانتوالآداب،-فالفنونوالفنونالآدابفي

له.ومضيعةالوقتفي

ذاكولكن،البريطانيةالوسطىالطبقةملامحمنبعضلأوروباكانأنهشكولا

جميععنتميزأوضحمتميزةالوسطىالطبقةجعل،والفرديةالبيوريتانيةمنالمزيج

كانت،النمساويةالبرجوازيةأنهنانذكرأنويكفينا.الأوروبيةالوسطىالطبقات

والمرحبالموسيقىمطبوعةحضارة،الجميلالدانوبنهرضفافعلىتنشىءيومذاك

ذاكباستطاعتهاأبدأيكنلمالفرنسيةالبرجوازيةأنذلكعلىزد.والسحروالفتنة

بهابلغحيث،البريطانيةالوسطىالطبقاتفيهنجحتالذيللاحتشامالفاضحاليهلف
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وبينالرجالمنالكئابمؤلفاتبينمكتباتهاتفصلجعلهامبلغآ،الحشمةتصئع

نابعأيكنلمالفكتوريالاحتشامهذاأننعرفأنوينبغي.النساءوضعتهاالتيالكتب

نتيجةكان،وقضاياهالجنسمنالفكتوريالرعبولكن.الجنسحوافزضعفمن

الممارسةفيالرومانسيفالمذهب.رقعتهواتساعبريطانيافيالجنسيالفسادلانتشار

الأثرقوييزاللايومذاككان،وشلليبيرونالشاعرانبهدانالذي،الحرةالجنسية

.القتالوراءمنبريطانياتهددانكانتاوالبوهيميةالفرنسيةالاشتراكيةأنكماوالنفوذ،

المتوجبمنأنهيجعلحدإلىطاغيةقوةالجنسأنيدرككان،فكتورياالملكةفعهد

وأخلاقيتهمالفكتوريينوقارف!نذلكومع.أرنولدماثيوقالكماتشجيعهالاكبحها

هذابينمابرغمارنولد،ماثيوإلىسمايلصموئيلمنامتدقيدبمثابةكانا،المتزمتة

فيالرغبة،الأخلاقيةهذهوراءتكمنكانتفلقد.عقليةفوارقمنالتاجروذاكالشاعر

القيمة،معدومةليستنرىكماالرغبةوهذهالشر،علىوالانتصاروالتحسينالتثقيف

مع،البريطانيةالوسطىفالطبقات.المتكلفالاحتشاممتاهةفيدورانهامنالرغمعلى

مسوقةوالنجاحالازدهارمعارجإلىبريطانياقادتالتيهي،مثالبمنحالهاكل

ذهنها.فيالمرتسمةللصورةوفقآ،ونشيطقويمجتمعبناءفيبرغبتها

تطالعناالصورةفهذه.الفكتوريللعهدالسلبيةالصورةعنالآنولنتحدث

وآخرينوراسكينبكارليلدفعتالتيالأمور،والانحلالوالبشاعةوالفقرالكبدبغلاظة

تقومبأنهاوصفوهاحيث،بالذاتالفكتوريالعصرمدنيةأسسمهاجمةإلىغيرهما

تحتكالشهابالمتألقةالعربة"إن:يقولهازليتكتبوقد.والماديةالأنانيةعلى

فيالأكواخوسكانالبائسينلتحرمالكبرىلندنشوارعفيتنطلقوهي،الشمساشعة

،الطعامعليهايتناولونالتيوالطاولات،عليهايجلسونالتيالكراسيمنالنائيةالقرى

الأوضاععلىوسخطأاشمئزازآشلليتفخروقد.عليها!ينامونالتيوالأسزة

والساعاتالعمالبؤسأنحيث9،بريطانيافيالمصانععماليعيشهاالتياللاإنسانية

حذروقد.ونفسآ"جسدآالعاملتدفرالطويلةوالساعاتالشاقالعملمنالطويلة

كما،الفقراءتجاهمسؤولياتهعنتخلىإذاالمجتمع"إن:قائلأالبرجوازيةكوليريدج

إلىبالانتماءحسهمالفقراءسيفقدفعندئد،والليبراليونالاقتصاديونبذلكيطالب

الشهيرةروايتهفيوزرائيليأوردكما.!طبقيةثورةفيحتمأوسينفجرون،المجتمع

الغنيالشعب،بريطانيايسكنانشعبينأن،م1844عامالصادرة3(لا6أ)1"سيبل!

،إن:راسكينأيضآوقال.تمامأالآخرعنغريبمهماواحدكلوان،الفقيروالشعب

عنصرينيثمكلان،عامةبصورةبريطانيافيالفنيالحسوتبفد،الصناعيةالبلدانلاعة

الوسطى،الطبقاتأيدلوجيةفيكليآمندمجانوهما،الاجتماعيالنظاممناساسيين
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."الفنونلجميعالمريرالعداءالمعاديتينوالنفعيةالبيوريتانيةمنالمزيجالأيدلوجيةهذه

بريطانيةومدنلندنفيقائمةبقيتالتيالبائسةالأكواختلكأنفيهشكلاومما

فيمثيللهيكنلمحيث،لاإنسانيتةفيالفاجرالبؤسمظاهرمنمظهرآكانت،اخرى

الثمانيناتحتىتلكحالهاعلىالعاملةالطبقةوبقيت.آخرأوروبيبلدأيفيبثاعته

بشقائها.اهتماماوانتباهأقلجهةأيةالتاريخذاكحتىتبدولم،عشرالتاسعالقرنمن

اللامسؤوليةلاقتصادالعنيفالنقدتوجيهفيراسكينالاجتماعيالمفكريتوانولم

الغير.إهمالعلىالقائمالأنانيالاجتماعيوللمذهب

المجتمعذاك"الشاقة"الأزمانروايتهفيفجفدديكنزتثارلزالشهيرالروائيوقام

المعرضخلالوذلك،اللامتناهيتقدمهعلىنفسهتهنئةمنلتوهانتهىقدكانالذي

ديكنزوصفوقد.البلوريالقصرمعرضباسموعرف،لمصنوعاتهأقامهالذي

غاياتهم،ملاحقةفيواللاأخلاقيينالشرهينالرلمأسماليينعالمبأنهالفكتوريالمجتمع

وصفهفيديكنزوششرسل.جمالكلعنوالعميإحصاءاتإلىالحياةوالمختزلين

وغدا،هويتهالجمهوريفقدحيثالمكانالمدنيةأصبحت"لقد:فيقولالعالملذاك

بينالروابطجميعوالسوقالبورصةوقطعت،واللاإنسانيةللبشاعةمسرحآالمصنع

المزيدبتوفيرالوحيد،اختصاصهميدانفي،حتىيقوملاالمجتمعهذاإن.البشر

الشاقة،والأزمانالفاقةيعيشونالذينالمعوزينمنالآلافلمئاتالسلعمنوالمزيد

.والحيرةالاختلالإلىالاقتصاديبالنظامسينتهيالذيالأمر

واستطاعتأخيرآالطريقشقتحتىرماد،فينفخآبقيتالأصواتهذهولكن

تلكوخلال.أسسهانسفثمومن"يعمل"دعهقاعدةاختراقم0188عامأعقابفي

توازنه،الليبراليللمذهبكارليلكراهيةأفقدت،البرجوازيةضدالصراخمنالمرحلة

البرلمانفوصف.للمعاصرينبالنسبةالفاشسشيةرنينلهاأقوالبعضعنهصدرتحيث

عبادةإلىودعا،الديمقراطيةواحتقر،صامتةقويةبدكتاتوريةوطالبمتجربأنه

اما...إلخ...وباليةخسيسةعاطفيةواعتبرهالإنسانيالمذهبمنوسخر،الأبطال

يهزونثمومن،المشرقبأسلوبهالسيالكارليلقلميكتبهمايقرأونفكانواالفكتوريون

.آراءهمسفهينبرؤوسهم

بارزونف!توريونمف!رون

الذيولول(3)!أمما)21(رسكنجون،الفكتوريالعهدفيكارليلتلامذةأبرزكان

فيعزافأنفسهنضبوقدمهندسآ،حياتهراسكينبدأ.ذكرهعلىجئناأنلناسبق

الزمنيةالمدةخلالأصدروقد.الغوطيةالمعماريةالهندسةلانبعاثونبيآالهندسة
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المعماريةالهندسة"قناديلبالمعروفينكتابيهم1853وم9184عامبينالواقعة

عنينبثقإنماعظيمفنكلبأنراسكينواعتقد."البندقيةمدينة"حجارةو!السبعة

يتدهورولم،الحرفيالعامليديعلىنشأقدالغوطيالفنإنوقال.سليممجتمع

المذهبعلىالشديدةكارليلحملاتراسكينوواصل.بالآلةملحقآليصبحبعد

شو)12(برناردجورجقالوقد.المنظمةغيرالرأسماليةوعلى،الحديثالصناعي

ماركسكارليجعلانوشكواهراسكيننواح"إن:هذهراسكينحملاتعلىمعفقآ

الصغار.التلامذةعلىالمواعظتلقىحيثالأحد،يوممدرسةفيواعظكانهيبدو

أشكالها.بكلوالفنونللجمالالحديثالتدميرضدرعودهفيراسكينواسترسل

جمعياتإنشاءعمرهأواخرفيوحاول.أالإنسانعداماشيءكلنصنعإننا9:وقال

بنثرهراسكينأنخلافولا.الاجتماعيةالخدماتلتقديم،الوسطىالقرونكرهبانيات

"وليم!،بعدهجاءممنيحصىلاعددفيالعميقالتأثيرأثرقد،إنسانلكلالمحرك

لويدوفرانكوغانديوبروستوتولستوي،البريطانيالاشتراكيوالمذهبأموريس

الأكبرالفضل"إن:ك!()"هولء3جرامبمانشسشرمدرسةمؤرخقالوقد...إلخرايت

فيراسكينوأصيب.أراسكينإلىيعود"يعملأدعهمذهبمدرسةعلىالقضاءفي

فيالإسرائيليينالأنبياءبلهجةشبيهةلهجتهفأصبحت،خرفمنبثميءأيامهأواخر

منقلةإلىإلاينفذسحرهيعدولممتزايدةلامبالاةإلايلقىيعدفلم.القديمالعهد

كئابأبرزمنومفكرككاتب،هذايومناحتىمرموقةتزاللامكانتهلكن.غيارى

الحديث.العقلفيالأثرمنمالراسكين،فقطللقلائلأنريبولا.الفكتوريالعصر

)140+ول(أرنولد)2(ماثيووهو،الفكتوريللمجتمععظيمآخرناقدوهناك

والاجتماعي.السياسيالفكرميدانإلىبدورهاتجهوالذيوالناقدالثساعر

الدوائرفيالهائلالتأثيرأثرلكنه،الشعبيةالواسعبالكاتبأرنولديكنلم

أفضلبصورةواصلأن،شاعرأومفكرأوكاتبلأييسبقولم.المثقفةالإنكليزية

الدواءأرنولديعرضولم.الماديةالبرجوازيةحقبةفيالأوروبيةالتقاليدرايةرفعمنه

العقلالبشرمنيخاطبكانملستيوارتكجونولكنه،مرضكلمنالشافي

بالتقدمالمسحورينالفكتوريينمنقراءهذكرولقد.والمصقولالعميقالذكيالمتمدن

العقلتطورإنهابلأرقامأأوالبشرمنأعدادآأوماديةأشياءمنليستالمدنيةبأن

فرفض،م1867عامالصادر"والفوضىأالثقافةكتابهفيأرنولدوقام.والذوق

وكان.الفنونوتطويرالآدابمعبالتدخلالدولةوطالبالثقافيةالمواضيعفيالفوضى

"إن:قالوقد.الخلاصإلىكطريقالآدابإلىيتطلع،الفرنسيينكالجماليين،أرنولد
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،الحياةفيومساندتنابإبهاجنا،الكفيلةالقوةلنايوفرالذيذاكهوالشعرأفضل

وقد.ذلكتوفيرعلىقادرأالشعرغيرآخرشيءمنوليس،وأذهانناعواطفناوتشكيل

وأن،ومادييهالبريطانيالصناعيالعصربرابرةإصلاحيستطيعأنه،لأرنولديخئلكان

الوسطىالطبقاتلذوقنقدهفيلاذعآكانأنهومع.والنورالرقةنحويوخههم

وكان.إصلاحهامنكليآييأسولموفضولها،بحيويتهامعجبأكانلكنه،وسلوكها

فيبهويجاهربودلير،إلىهوميروسمنتمتدراقيةغربيةلثقافةأعلىمثلآيرفعأرنولد

منأرهفبشعوريومذاكامرءأييشعرولم.لناظريهتراءىأدبيانحطاطمنعصر

موزعةمريضةأهدافمنلهبما،حديثهوماكلفيالمستشريبالانحلالإحساسه

عصرهشكمنالبشريشفيإيمانمننوعإيجادإلىالتوقشديدكانولذلك،ولاهثة

كغوتيهالحديثينالأدباءبروائعالإنكليزيةالجهالةيمطروجدتهوهكذا.وارتيابه

يونانيةمنالأدبيةبالروائعأيضأوحتى،الغربأدباءمنوسواهماهاينيوهينريخ

العالمي.الأدبفيذؤاقةكانفأرنولد،ورومانية

والناقد،الفكتوريينالكابجميعمنوتمذنآثقافةالأوسعهوأرنولدأنوالحق

أيضآ،الأرضملأكولفجاجة،الوسطىالطبقاتوماديةالبرجوازيةأفقلضيقاللادع

كان،الفكتوريالعصرفيالكئابكبارجميعإنبل،للمجتمعالناقدوحدهيكنلم

الشاعريناتهامأنذلكعلىزد.وأخلاقهبسلوكيتهوينددونمجتمعهمينتقدون

ولاتستقيملاتهمةقائمأ،كانهوعمابالرضاوبراونبختينسون،العظيميينالفكتوريين

شعرهما.فيوالبحثالتأملأمامتثبت

جونهوالفكتوريةالحقبةمنتصففيإنكلتراإلىيرمزمفكرأشهرأنريبولا

الذاتية.سيرتهلكتابوضعهبسببالكثيرينلدىمعروفةحياتهوأن،ملستيورات

بيئتهعلىثارماسرعانأنهغير،صارمةبنتهام(إلى)نسبة!"بانتهاميةتربيةتربىولقد

بنتهامفيالحميقةأبحاثهوتكشف.للخلاصطلبأوكوليريدجوردزورثنحووانعطف

كلفيواللبالقيمةعنيبحثكانحيثالصبور،الرائععملهكاثولييهةوكوليريدج

حيث،كومتأوغستبالميسوفخاصأاهتمامآأبدىوقد.جانبأالقشورويطرحشيء

بأنعلمأ،الإنجليزيةالفرديةأمرمنيصلحقدما،الاجتماعيوحسهانضباطهفيوجد

ستيوارتجونأنخلافولا.نظرتهمعتتفقولمترقهلمكومتنظرياتمنالكثير

الأمر،للفرنسيينبالكثيريدين،أفنونفيالفرنسيةالأرضفيزوجتهمعالملحود،مل

فيالأنموذجيةفلسفته9علىالتعاليقبعضالمرءيقرأعندماتذكرهينبغيالذي

كتابواستهواه.لكارليلحميمأصديقأوكان،ديكينزرواياتقرأفلقد.إنكليزيتهاأ
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الميتافيزيقافيمغالينلكونهمانظرآوهيغلكنتمنونفرالديمقراطيةعنتوكفيل

كانفمل،بطابعهأخيرأطبعهالذيهوبنتهامولكن.جوهرآالوضعيلعقلهبالنسبة

ولم،وسطىحلولمنسلسلةبمثابةملفكرأنيرىالبعضولكن.وليبراليأعقلانيأ

علىجلدآمنهوأشد،ملمنللكتبمطالعةأوسعمفكرأعشرالتاسعالقرنيشهد

.القراءة

فلسفته،فيووضعيكتجريبيإنهمل؟اقترحهاالتيالوسطىالحلولهيفما

فمل.ذهنيةمقولاتمجردهيالفكرقوانينبأن(فهمهم)كماكنتأتباعقالهمارفض

فيمنهاجيأمبحثأوأعذموضوعيأ،وجودآموجودةالمقولاتهذهبأنيعتقدكان

تعاطفمنشيئآأبدى،الفردحريةعنكلاسيكيأمدافعأوبوصفه.الاستقرائيالمنطق

الإرغامعنصريخشىدائمأكانإنهإذ،الفرنسيالاشتراكيوالمذهبكومتمع

وفي.الاختياريبالتعاونقالولذلك،الاشتراكيةأنواعمننوعكلفيضمنآالمفهوم

عليهاأقامالتيالأسسجاءت"،السياسيالاقتصاد!مبادىءالشهيرالمدرسيكتابه

بأيةللأخذاستعدادعلىدائمآكانأنهبداذلكومع،رأسماليةفرديةأسسآمذهبه

وقد.بالاستثناءجديرةيراهاقضيةأيةفيوذلك،اعتمدهاالتيللقواعداستثناءات

ستيورتجونأنالبعضزعمحتى،كتابهمنجديدةطبعةكلمعالاستثنائاتتزايدت

سنواتأواخروفي.الغابائيينجمعيةسيماولاالإنكليزيةالاشتراكيةسلفهومل

متناهبإلهالاعتقادنحوبحذرواتجهالعلومبإفلاسوشعر،الدينفيمرتابأأمسىعمره

لتلطيفمستعدأدائمآوكان.الدينإلىالشربحاجةيعترفدائمأكانولكنه،ومحدود

يخامرهوكان.الجماعةروحنحوكوليريدجشعورمنبشيءبنتهامأتباعفرديةتزمت

تستندبرهانأفضلبأناعتقدوقد،للحريةحبهبسببالديمقراطيةفيأحيانآالشك

بأنلاعتقادهمتفائلآدائمآملبقيوقد.وتعليمتربيةعمليةكونهاهو،إليهالديمقراطية

عميقةالإنكليزيةالتجريبيةوكانت.مثلهعقلانيونالمطافنهايةفيالناسجميع

بماالمعهود،الذهنيالانفتاحذاكالتجريبيالمذهبتقاليدمندانعقلهفيالجذور

الذيالأمر،للتكيفوقابلةمطواعةطبيعةالشريةلمطبيعةكونفيلوكنظريةذلكفي

الدغماتية.منهيومنفورإلىبالإضافة،بهالاعتقادراسخملكالن

بداحيث،موضوعكلعلىمنفتحأ،خياتهطوالملستيوارتوجدتوهكذا

وعلىالفكرعلىالرقابةعلىتنصبكراهيتهوكانت.الكلاسيكي""الليبراليأنهعلى

هومؤلفاتهأشهرولعل.الفرديةالحريةمنيحدشيءأيوعلى،والخضوعالتعصب

زوجتهأسهمتوقد.!الحرية"فيبعنوانوالمعروفم9185عامفيالصادركتابه
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كلاسيكيةمناصرةبمثابةجاءالذيالكتابهذافيالكبيرالإسهام"هاريينا!الموهوبة

قولالكتابهذافيوردتالتيالنظرياتأهمومن.الفرديةالحريةمنالأقصىللحد

أعضاءمنعضوأيإرادةضد،السلطةممارسةوراءمنالهدفيكونأن"ينبغي:مل

الذيللإرغامالسلطةتذزعتإذاأما.بالآخرينالضررإلحاقمنعهو،الجماعة

ليستالذريعةهذهفإن،الأخلاقيأوالجسديالفردخيرتستهدفبأنها،تمارسه

يأاحتمالأوعملأيعلىإرغامهيجوزلافالفرد...بالمقبولولاالكافبالمبرر

.سديدآ،أوحكيمأأمرأذلكفييرونالآخرينلأنإجراء

الجماعةعلىفقطتنطبقالنظريةهذهإن!يقول:بتحفظهذهنظريتهأرفىفوقد

الهدفأنيرىملوكان.فنار"طاغيةيحكمهمأنفينبغيالبرابرةأما،المتمدنة

تطويروتبقىتكونأنينبغي،الإنسانبكفاحالجديرةالوحيدةالغايةبللاالوحيد،

ذلكبفيمستشهدأ،القوةمنممكنةدرجةأعلىبهايبلغتطويرأالفردقوى

منمنابعالحريةفيلنظريتهأنيوحيالذيالأمر)"140؟ولها)(،إ)3(إهومبولدت

موضوعفيتناول،الحريةعندفاعهفيملوشمتطرد.الرومانسيةومنكنتعمانوئيل

لمما،الصحيحالرأييكونقدنكبتهالذيالرأي"إن:فيقول.والمناقشةالفكرحرية

هـاذا.سواهاأوالسلطةأوالتقاليدبحكمالبشرعلىالمفروضةللآراءالمعصوميةنزعم

كانولوحتىالصحةمنشيءعلىيحتويقدفإنهصحيحأالرأيذاكيكنلم

وأالفكرجمودلمنعضروريالخلافلأن،عنهبالتعبيرنسمحأنفعلينامغلوطآ،

به.تمسكناأسبابحتمأسننسىفإننامذهبناعنللدفاعنضطرلمإذاونحن.ركوده

الكلمة،بحريةالسماحعدميستوجبالذيالظرفمثلأفيحددملويسترسل

بأعمالجديآالقيامعلىالتحريضالحريةهذهأنفقطيتضحعندما!إنه:فيقول

الكلمةحرية"ليست:هولمزوندلأوليفرالأميركيالقاضيمرةذاتقالوقد.!شريرة

قولأنريبولا.!بالمتفرجينمزدحممسرحفيالنار!النار!:كاذبأأحدهميصيحأن

نتوقفالتيالحدودبدقةلنايحددلاملأنوالحق.آنفآملعناهمايفسرهذاهولمز

مبدأ،الماضيةالحربخلالهولمزالقاضياستخدمفلقد.الحريةممارسةفيعندها

أثارالذيالأمر،آرائهمعنالتعبيرحريةمنالحربيساندوالمالذينليمنع،هذامل

نأيبدوولكن.المدنيةللحرياتانتهاكآهذاعملهاعتبرواإذ،الأميركيينبعضسخط

.ووضوحبدقةالحدودتلكتحديدباستطاعتناأنهيعتقدكانمل

كلضررويةالحريةبأنيعتقدمل)22(ستيوراتجونكانفلقد،حالكلوعلى

شذدوقد.الحديثالعالمإليهمايفتقراللذينونموهالإنسانلكرامةبالنسبةالضرورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


393.م1848عاموثورةالاشتراكيةالرومانسية:التاالفصل

تتجرأ"إن:قالوقد.للحريةوالمهذدة"الأكثرية"طغيانعنالناجمةالمخاطرعلى

.هذاعصرنافيداهمأخطرآيمثلأمر،العرفعلىالخروجعلىالناسمنالقلةفقط

."بالنظرياتوانتهاءالأحذيةمنابتداء،شيءلكلمقاييسنالناأصبحتفلقد

بطابعفردكلتطبعإنهاحيثمن،الجماهيريةالثقافةمنالشكوىمزملوشكا

ميزانهعلىالاعتراضعلىرذالفرد،عنللدفاعملإلىوغؤدآ.النبوغوانعدامالتطابق

فيملأنجحماكلأنوالحق.!الآخرينيهمإنمانفعلهشيءكل"إن:قائلآالخاص

بأننشعرإ،الحرية"فيكتابهقراءةمنننتهيعندماونحن.موقفهتأكيدإعادةهوعمله

لمفإنهالفرد،حريةدعمفيوبلاغته،للموضوعالرائععرضهمنالرغمعلىمل

المجتمع.مقابلوالفردالسلطةإزاءالحريةوهيألاالمعقدةالقديمةالقضيةتلكيحسم

مطالبعلىالتشديدفييرغبامرىءأيولكنللفرد،الأفضليةأعطىفلقد

نإنقولوأخيرآ.لهلاالفردعلىالحجةأقوالهمنيقيمأنبسهولةيستطيع،المجتمع

التيالكتبأعظممنيبقى،الشديدةومهابتهالجليلبأسلوبه"الحرية"فيمبحثه

.الفكتوريالعصرفيصدرت

ليبراليةكونهامنالرغمعلى،الاجتماعيةونظرياتهالاقتصاديةملآراءأما

مقاطعمنوشهيركبيرمقطعفيتساءلولقد.كبيرشأنبذاتليستفانها،الجوهر

البشرأعمالمنخففتقداخئرعتالتيالآلةكانتإذاعما"السياسي!الاقتصادكتابه

مقارنتهاحينبالحريةستكونالشيوعيةقيود"إن:قائلأاستطردثمومن،الشاقة

الملكيةعزفوقد"البشريالجنسمنالساحقةالأكثريةتعيشهاالتيالراهنةبالأوضاع

بعملهاكتسبهاآخرفردمنمشروعةكهديةيتلقاهأو،الخاصبجهدهالفردينتجهمابأنها

للآلاتإنإذ،ينتجهماكلعلىالحصولللعامليحقلاإنهقالولكنه.الشخصي

المذهبمعتعاطفأيبديأحيانأوكان.المنتوجفيأساسيأمسهمأالخاموالمواد

ممارستهحينالإرغاماستبعادعلىالاشتراكيةقدرةفييشككانلكنه،الاشتراكي

كانملأنذكرناأنلناسبقوقد.البشريةالطبيعةعليهفطرتمابسبب،السلطة

استثناءاتهلائحةوكانت،الاقتصاديةالفرديةللقاعدةالاستثناءاتلتقبلدائمآمستعدآ

ستيوراتجونناضل،الفكتوريالعصرمنكلاسيكي"ليبرالي!!.باستمرارتتزايد

النساء"إخضاع"فيمبحئه)وإنالانتخابحقالمرأةكمنحعامةقضاياسبيلفيمل

حريةسبيلوفي،نوابأاليهودانتخابسبيلوفي(،الحريةفيكمبحثهتقريبأشهير

المنابرإقرارفيالفضليعودفإليه.هايدباركحديقةفيالخطابةوحريةالصحافة

إجراءاتالبرلمانفياتخذوقد.مستقلأنائبأيومذاككانإنهإذهايدباركفيالخطابية
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نأخلافولا.إحباطهفيونجحهايدباركفيالخطابةبمنعيقضيقانونضدتعويقية

مواقفإلىنظرياتمذهبمنالليبراليةحؤلالذيالوحيدالليبرالييكونيكادمل

النظر،وجهاتجميعفيوالمرتابالنزيهوالتأملالمنفتحبالعقلتميزفلقد.عملية

.والرأيالكلمةلحريةالصحيالمناخوبتوفير،المنهاجيبالأسلوبالعميقهـايمانه

)الهيدونية(اللذةومذهب،الذريالفرديالمذهبمضىفيماتعنيالليبراليةكانتفلقد

"الإنسانو،سميثآدمعند"الاقتصادي"الإنسانوتعني،أيضآ"يعمل"دعهومبدأ

الأفقضيقةالكثيريننظرفيكانتوبذلك.بنتهامجيرميعند"لذتهعنالباحث

الآمالصدورهمتملأكانتالذينالكريمةالعقولفأصحاب.وعقيدةكمذهبوعقيمة

الليبرالية،منالمشمئزنفورنظروامثلآ،كمازيني،البشربينبالإخاءالعراض

جون..ولكنالشديدلاحتقارهممحطآمنهاوجعلوا،والماديةبالأنانيةووصفوها

بأنالئابتوبإيمانه،للحريةوبحبهبكاثوليكيتهالإنكليزيةاللببراليةشحنملستيورات

)كموريس!العقلانية"قديسفيمؤخرأالبعضرأىوقد.روحيآنبيلكائنالحرالفرد

سبيلفيالأفقضيقمناضلأ،أعماقهفيكانملستيوارتجونأنمثلآ(،كولينج

وظالمة،خاطئةنظرةملإلىالنظرةهذهولكن.المسبقةوأفكارهالخاصةأهوائه

للمخاوفحتىيمكن،ملعقلانيةتأثيرفتحت.تمامأذلكعكسهيملفروحية

وتختفي.تذوبأن،الليبراليالمذهبفيعميقآوالمتأصلة،الدولةمنالليبرالية

منوحيث،وحدهالفردعداماملإلىبالنسبةبالقداسةتضفعقيدةثمةفليست

والمزيدنفسهعنالدفاعوسائلللفرديوفرأن،الدولةعونأشكالمنلشكلالجائز

.القوةمن

المفكر،عشرالتاسعالقرنمنتصففيالليبراليالمذهبمثلفقدفرنسافيأما

بعنوانالمعروفكتابهإنحيث30!خعء(،-إ4،3،!)أه،بارادولبريغوستالفرنسي

"مبحثملكتابمعبعيدحدإلىيثابهم1868عامفيوالصادر"الجديدة"فرنسا

ولكنهابريطانيا،فيمنهاحالآأضعففرنسافييومذاكالليبراليةوكانت.االحريةفي

منكلفيالعميقالتأثيراثرقدتوكفيلأنفيهخلافلاومما.وموجودةقائمةكانت

قليلآأكثرالديمقراطيةيناصرفكانبارادولأما.ليبراليةأعظمهموكان،وبارادولمل

يحبذكانبأنهعلمأ،للبرلمانضابطةقوةالشعبفييرىكانإذ.لهاملمناصرةمن

محليةلحكومةقويةومؤسساتمستقلوقضاءمتخبةغيرعلياتشريعيةهيئةتقومأن

اللتينوالتعدديةاللامركزيةلهذهأنشكولا.العامةالشعبيةالإرادةضبطبغية

منذأصبحفرنسافيالنظامإنحيث،القديمالفرنسيالنظامأصداءبارادوليقترحهما
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للدولانيةمعادمذهببارادولمذهبأنوالحق.المركزيةشديدنابليونعهد

العامة،بالانتخاباتيقولكانإذالشيءبعضديمقراطيولكنه،معآوللاشتراكية

هذاويتفق.مؤسساتمنمزيج،المقترحلنظامهوفقأهيالجديدةفرنسافإنولذلك

لمالمزيجالنظاموهذا.الفرنسيةالتقاليدمعمنهاالمكؤنةالعناصرحيثمنالمزيج

ولقد.الثالثةالفرنسيةالجمهوريةبهعملتالذيالنظامعنوشكلهروحهفيبعيدآيكن

الثانية،الفرنسيةالامبراطوريةأيامأواخرفي"،الجديدةأفرنساكتابهبارادولوضع

.!ليبراليامبراطورينظام9نحوالفرنسيبالنظاميتجهالثالثنابليونكانحينماوذلك

يتوقعهالمإذ،الفرنسيللشعبمرعبةصدمةبمثابةجاءتالتي،نابليونهزيمةوبعد

فيتدريجيأجذورهاوضربت،ديمقراطيةليبراليةجمهوريةنشأت،الفرنسيينمنأي

فرنسا.تربة

التحريريةالخطوة،فرنسافيالعصرروححققتهالذيالانتصاروشابه

هذهجاءتوقد.الانتخابحقالجميعم1867عامفيمنحتالتي،البريطانية

نأإليهمخئلالذينأولئكوتباكي،عنيفوجدلحاميةمناقشاتبعدالخطوة

بريطانياعلىحفتجديدةحقبةولكن.والاستقرارالحريةعلىستقضيالديمقراطية

الجديدةوأفكارهاالجددقادتهاالحقبةلهذهوكان.للإصلاحالثانيالقانونأعقابفي

تاريخفيالحاسمالسياسيالمنعطفالحقبةهذهوكانت.الجديدةومواضيعها

عنيسفرلم،م1832عامفيوالصادرل!صلاحالأولالقانونلأنوذلك،بريطانيا

طابعأللنظامالمميزالطابعأبقىإذ،البريطانيةالسياسيةالحياةفيجوهريتغييرأي

!،البريطانيينمنالكثيرينتخامرالشكوكأخذتوقد.ومحتوىشكلآارستقراطيأ

توازنعلىالحفاظمنالديمقراطيةتتمكنأنفي،مثلأطح!ح!()514"بيجهوتوالترة

فرنسا.فيالحالهيكمامغامرةبمثابةهؤلاءاعتبرهاإذ،البريطانيالسياسيالنظام

القديم،إلىاللاعودةعلىمجمعأكانوبريطانيافرنسامنكلفيالعامالشعورولكن

معللتكيفالجهدغايةيبذلون،القرنمنالمتبقيةالمدةطوالالناسوجدتوهكذا

لأييسبقلمالتي،الجماهيريةالديمقراطيةوهيألا،الطاغيةالجديدةالقوةهذه

ديناميكيةعملياتفانطلقت.الغربيالفكرفيونفوذهاتأثيرهالهكانأنسياسيمذهب

وحديتهماوألمانياإيطاليافحققت.معأوالعالمأوروباوجهتغييرعلىتعملعديدة

فيروسياوبادرت.أوروبافيإثارةالتطوراتأشدبعدم(1871-م0186)القوميتين

الصناعيةالمدنيةنحوببطءتتدرجفغدت،الأرض)أقنان(عبيدفحررتم1861عام

م0187عامبعدبدأتإذ،تاريخهافيالقوةذرىأعلىأوروباوبلغت.الحديثة
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بحقبةالمعروفةالحقبةخلالوذلكبأكملها،الأرضيةالكرةعلىسيطرتهاتفرض

جيشانأ،والاجتماعالسياسةميدانيفيوالنجاحوالقوةالثروةأئارتوقد.الاستعمار

تقدمأثارولقد.الدينمعهتساوىمبلغآبالتقدمالإيمانوبلغ،والثقةالطمأنينةمنجبارآ

باهتمامتستأئرالتطبيقيةالعلوموجدتوهكذا،وذهولهمالناساندهاشالتكنولوجيا

واديسونفرادايالعباقرةأولئكعصركانفالعصر،ذلكفيغروولا.العامالرأي

علىأوروبيةأمةلكلالقوميةالثقافاتوشئت.وهرتزوباستوروسيمنسوجاوس

إلىبإعجابتنظرأوروبيةأمةكلالقوميوالتاريخالوطنيةالتربيةجعلتحيث،الطوق

القومية.منجزاتها

القوةفجيشان.الروحيسلامهاعنبعيدةتزاللايومذككانتأوروباولكن

الكئيبة،الصناعيةكالمناطقوسوادآ،تجهمأألئدظاهراتمعهماحملا،الثروةودفق

كما.والابتذالالسوقيةمستوىإلىوالثقافةالبرجوازيةوهبوط،العمالواستغلال

ولكن.الدينيالإيمانعاناهاالتيالمشهورةالفكتوريةالأزمةتلكأيضأمعهماحملا

الأيديولوجياتببعضأيضآجاءقد،عشرالتاسعالقرنمنالكلاسيكيالعصر

سبنسروهربرتماركسوكارلكومتأوغستفلاسفتهاأبرزمنوكان.الكلاسيكية

مذهببواضعهؤلاءمنواحدكلوصفيمكنحيث،ملستيوارتجونوكذلك

أبأداروينتشارلزأصبحوقد.دنيويةلأيديولوجيةنظاموبمبتدع،اجتماعي

القوميةوالديمقراطيةوالليبراليةللاشتراكيةوغدا.علميعصرفيعلميةلأيديولوجية

،الغروبإلىتميلالتقليديةالمسيحيةواخذت،الناسقلوبفيالدينيالمذهبفعل

المذهبوأصبح.تخفيفهجرىالأقلعلىأو،الرومانسيالمذهبجماحمنوكبح

مواضيعوغدت،المذاهبأبرزمن،الطبيعيالمذهبوكذلكالأدبفيالواقعي

الشديدةالأرواحمنبدلآ،والمواطنينالعمالمنالعاديينعنتتحدثالروايات

تعقيدآ،وأكثرسكانأأكثفأوروباوأمست.الشماليةأميركافيوالمتوحشينالحساسية

والثقافة.العلمطلبةسيماولا،المدنعلىالسكانتوافدعامبعدعامأوتزايد

نأبعدمتعلمأ،الغربيةأوروباسكانمعظموأصبح،الوطنيالتعليممناهجوتوسعت

بمثابةكانذاكحتىولكن،الثانويلاالابتدائيبالتعليمهنانعنيبأنناعلمأ.أمئأكان

طاقاتفيزيادةالواقعفيهو،المتعلمينعددفيالازديادفهذا.الأهميةبالغتقدم

منبارزملمحوهذا.السكانعددازديادمعوأهميةمغزىويتساوىأالأوروبي،العقل

الحقبيالتقدمخلالالوفياتبنسبةدراميأهبوطأتهبطكانتالتيالحقبةتلكملامح

هذاحققوقد.وتوزيعهالغذاءإنتاجوفي،العامةالصحةشؤونوفيالطبفي
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فعصر،مذهلةأبعادذاتعدديةثورة،والمتعلمينالسكانعددنسبةفيالارتفاع

بدأ.قدالجماهير

الأممبينالتعليميالتقدمفيقائمةتزاللاكانتكبيرةفوارقثمةولكن

طفللكلالابتدائيالتعليمم5918عامفيوفرتقدبريطانياكانتفبينما.الأوروبية

بلادها،فيالأمييننسبةمنبالمائةخمسينإلابعدتمخلمإيطالياكانتأطفالها،من

البلدانبينالفاصلةالهوةواتسعت.المجالهذافيبطيئةكانتروسياخطىأنبينما

فيفقطذلكيكنولم،الشرقيةأوروبامنالمتخلفةالبلدانوبينالأوروبيةالصناعية

الشعبتمئعدرجةوفيالاجتماعيةوالتحركيةالثروةفيأيضأبل،وحدهالتعليمميدان

الحكم.فيمشاركتهوفي،المدنيةبالحريات

خلالعاشتالتيالأجيالعطاءمنالدفقذاكنفيأنأبدأنستطيعلاأنناوالحق

غايةسخيأعطاءكانفلقد،حقهالقرنونهايةم1848عامبثوراتالمبتدئةالحقبة

.والقاعدةالمذهبكانتمثلأالمعماريةالهندسةأساليبفيفالاصطفائية.السخاء

الاجتماعية،الأيديولوجياتتياركانالعصرذاكعلىسيطرالذيالرئيسيالتيارولكن

أما.والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالأنظمةمنكبيرعددإلىوتوزعامتدحيث

.الفكتوريالعصرخصائصمنبارزتينخاصتينيعودافلم،الدينيوالحدسالفلسفة

طص!الأيامحاولتمهما،الحقبةتلكنجوموداروينوماركسكومتوسيبقى

يرتكزعلمانيدينمناليومنراهماالحديثالغربيللفكرقدمواالذينفهم.معالمهم

أما.دينآ(أوجدقدبأنهقولنابشدةسيرفضكانماركسبأن)علمأ.وحدهالعلمإلى

الفكر،ميادينمنكثيرةميادينفيالثورةأشعلفلقدبحتأ،عالمآكونهوبسببداروين

ثلاثةعشرالتاسعالقرنعرفوقد.التطورعلىالمؤكدةبالقوةالأيديولوجياتوشحن

وفرويدنيتشةهمآخرينثلاثةعزوبةوعرف،وداروينوماركسكومتهمعمالقة

وبيرغسن.

الوضعيوالمذهب!ومت

عشر،التاسعالقرنمنالعشريناتمطلعإلىكومتأوغستكتاباتأوائلتعود

فلقدالوضعيةفلسفتهجوهرأما.سيمونلسانسكرتيرأيعمليزاللاكانحينماوذلك

تلاقولمم1842وعامم1835عامبينماأصدرهاالتيالستةالمجلداتفيتبذى

فيأيوضجيجهاالرومانسيةصخبخلالصدرتإنهاإذ،المطلوبالاهتمام

الوضعيالمذهبانبعثثمومن،عشرالتاسعالقرنفيوالأربعيناتالثلاثينات
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الفترةطوال،الثانيةالفرنسيةللامبراطوريةالأرثوذكسيالفكريالمذهبليصبحلكومت

منكوصتأوغستنفوذانتشركما.مو.187م1851عاميبينماالواقعةالزمنية

منكومتفلسفةبأناليومالناسويعترف.إنكلترافيملستيوارتجونخلال!

هياجتماعيكمذهببأنهاعلمأ،عشرالتاسعالقرنفيالرئيسيةالمنهاجيةالفلسفات

حاولتالتيهذهالفكرصروحأنوالحق.سبنسروهربرتماركسكارلمذهبيدون

ذإ،حاضرناعقليةمعمتنافرةبللامتضاربةتبدوواحد،مذهبفيشيءكلتصنيف

ننكرلاذلكمعولكننا،فةوالصرالعلمكليةلأنفسهمزعمواهواةمنجزاتكانت

وكانللمعرفةجديدهيكلإيجادبغيةالشاقةوجهودهمالجبارةالفكريةطاقاتهمعليهم

قالولقد.المطلوبالهيكلإلى،عصرهمنظرفي،يكونماأقربوعرضوهقدموهما

أقاممدرسيأرجلأكانكومتاإن:كومتأوغستعلىمعلقأأساالأاوليبازيل

يشعركومتكانلقد.الدغماتي"اللاهوتعلىلاالدغماتيالعلمعلىالشاملةبحوثه

التي"الفكرية"الفوضىعلىالقضاءبغية،النظرياتبناءإعادةإلىالماسةبالحاجة

معهتمامأيتفقونوهيغلسيمونوسانمستروكان،الفرنسيةالثورةأعقابفيانتشرت

فيمتسرعينكانواالاشتراكيينأنوجد،سيمونلسانوكسكرتير.الرأيهذاعلى

علىيرتكزجديداجتماععلمتأسيسحاول!عندمامصيبأكانولذلك،حساباتهم

شكلتحذداستنتاجاتإلىقفزهفيأخطأولكنه،علميمنهاجوعلىالوضعيةالوقائع

نألهأرادالذي،الخاصمذهبهأوجدعندماكومتأنغير.وصورتهالجديدالمجتمع

نأ،فيهخلافلاومما.سيمونسانعنتنظيرأيقللابهإذوعلميأ،واقعيأيكون

قالولقد.المجتمعبناءلإعادةمخططهفيالسلطةدورعلىبقوةمشذدأجاءمذهبه

علىعثرقدأنهكومتإلىخئلوعندما.أوروبافيواستقرارهالنظامإعادةبوجوب

تكليفوبضرورة،بهبالتسليمإنسانكلب!لزامنادى،لمجتمعهالصحيحةالأسس

همكهنتهوكبارالوضعيالمذهبسدنةيكونحيث،بتطبيقهاستبداديةسلطة

كانبأنهعلمآ،آخراشتراكيأيعداءمنأشدللفرديةمعاديأكومتوكان.المديرين

الذيملستيوراتجونصزحوقد.العائلةوعلىالخاصةالملكيةعلىالإبقاءيفضل

روحيأمذهبأكمل"إنها:الوضعيةواضعأالوضعيالمذهبملامحبعضجذبته

المذهبهذابمثلجاءأنالبشريللفكرابدآيسبقولم.!الاستبداديةللسلطةوزمنيآ

كانكومتمذهبانوالحق.)!اهلأهط((11لويولا)أوغناتيوسلاإاللهم،لاستبداديا

ارتاحتالذيالأمر،النابليونيةللدكتاتوريةومحبذآ)البرلمانية(التمثيليةللحكومةمعاديأ

الفرنسية.الثانيةالامبراطوريةزوجتهإليه
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ولا.المجتمعتنظيملإعادةالأسسوفرتقدفلسفتهبأنكومتأوغستاعتقد

وأعلميأيكونأنينبغيالحديثلعصرناوالملائمالعملهذالمثلالمنهاجأنخلاف

منالمشهورة"الثلاثمراحله9فلسفتهفييعرضكومتوجدتوهكذا."وضعيآ"

منينتقلالمجتمعفمان،هذهكومتلنظريةووفقأ.البشريالجنستطورمراحل

كومتويرى.الوضعيةالمرحلةإلىوأخيرأالميتافيزيقيةالمرحلةإلىاللاهوتيةالمرحلة

عليهاالمسيطرالفكريالأسلوبإلىترتكزالثلاثالمراحلمنمرحلةكلأن

واالحدسيةشديدة،هيغلكنظرية،التاريخفينظريتهأننجدوهكذا.بهاوالخاص

فيالمناسبةأمكنتهاالواقعيةللحقائقنجدأنعليناالمستحيلمنأنهلناويبدو.التأملية

بالتعاقبالقائلةبنظريتهيسفمونيعودوالمالأنتربولوجياعلماءفإن.التاريخيمخططه

بالأحدية.وانتهاءالآلهةبتعددومرورأأ،ء3(ز"33)ول)البدية(بالفتشية)24(ابتداء،الديني

اليونانية،العصورأبكرفيبدأتقدالعلومإنلناسيقولونالمؤرخينأنذلكعلىزد

اختزلناإذافنحنوهكذا.هيغلعصرفيحتىالوجودقيدعلىبقيتالميتافيزيقاوإن

الفكرعنعاجزةكانتالبدائيةالشعوببأنالقولإلىالتاريخيةكومتمعادلة

وعلى.كلامحشوعنقليلآإلايزيدلاالمعادلةتلكمنعندئديبقىمافإن،الحديث

معادلته،تبسيطفيمغالاتهحيثمن،كومتعلىاعتراضمنآثرناهمافإنحالكل

ومع.الثلاثالسياسيةهيغلوحقباتالخمسماركسمراحلضدأيضآنثيرهأنيمكن

فيمثيرةكانتلكنهاعصرنافيالزمنعليهاعفاقد"التاريخفي"الفلسفاتهذهأن

فيهيغلعنكومتويتميز.للعينماثلةتزاللاالاستهوائيةطبيعتهاأنكما،عصرها

مذهبيكونوبهذا،تأمليةأوحدسيةنظريةإلىوليسوقائعإلىيستندمذهبهكون

جون9!حصيفآناقدأأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.العلميعصرهمعمتناغمآكومت

نظريةهيالثلاثالتاريخيةبالمراحلالقائلةكومتنظريةبأناعتقدقدملاستيورات

الطبيعي.المدينةلتطورمفتاحبمثابةوهي،وصحيحةومعقولة،الإضاءةشديدة

الذيالأمر،الوضعيةبالمرحلةعصرهفيتمرأوروباأنيرىكومتكان

اشتراكيأنظامأبذلكيعنيوكانالمرحلةهذهأسسعلىمدينتهابناءإعادةيستوجبها

لا"،يعملدعه9ومبدأالحريةمرحلة،القائمةالمرحلةبأناعتقدولقد.التنظيمدقيق

التاريخيتين،الحقبتينبينأطنابهاالضاربةالفوضىإلىأضيففصلآكونهاعنتزيد

يمكن.مابأسرعلهاحدوضععلىعازمأكانالتيالفوضىتلك

هرميةأقلولاتعضيآأقليكونلنالجديدالعلميالنظامأنيرىكومتوكان

المذهبويعني.والميتافيزيائيونالكهنةعليهايسيطركانالتيالقديمةالأنظمةمن
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عنوالفحجمةالفرضياتباستعمالوالمعالجةالمشاهدةالوقائعمنهاجالوضعي

وعمانوئيلكوصتاتفقفلقد.الواقعيةللحقيقةالجوهريةبالطبيعةالمتعلقةالاستنتاجات

يلي:ماالمعنىهذافيكومتقالإذ،الظاهراتدراسةفقطهوالعلمأنعلى،كنت

عنالبحثتنبذ،المطلقةالفكرعلىالحصولاستحالةتدركإذالإنسانروحإإن

بغيةللأشياء،الباطنيةالعلللمعرفةمجهودأيبذلوترفض،الكونأهداتأصول

الفعلية،القوانيناكتشافعلى،والمشاهدةوالعقلالتجربةخلالمنجهودهاتركيز

بينها".الشهوأوجهوتتاليهاالأشياءبينالمتبدلةغيرالعلاقاتاكتشافأي

أرنستبعدفيماوئخوقد.تمامأبالجديدليسآنفأكومتقالهماأنوالحق

جميعلدىمعروفأمر،ركيكةفرنسيةبلغةقالهما"أنعلىكوصت)ول،ولح"()11(رينان

فقول.هذاقولهفيعادلأيكنلمرينانأنوالحق.عامأمائتيمنذالعلميةالعقول

عنكشفقدكوصتأنذلكعلىزد،كنتقبلواضحأيكنلمالذكرالآنفكومت

ماركسلكارلمماأكثرالفلسفيالذكاءمنلكومتأنولربما.العلميةمضامينهابعض

ماديمذهبوجودافترضقدفماركس.الفلسفةفيدكتورأكانماركسأنمع،منه

ليسبأنهقالفكومت.دغماتيأالماديةمعرفةاستحالةيعرفكومتكانبينما،دغماتي

بتقديرينظرماركسيكن)ولم.الواقعيةالحقيقةبجوهرمعرفتناإليهنسندشيءأيلدينا

ماركسقالوقد.كمناف!سإليهنظرتهذلكفيالسببكانولربما،كومتفلسفةإلى

فطرحماركسخطىعلىلينينساروقد.أبهيغلقورنماإذالبائسإنه9:مرةذات

الإدراكنظريةعنالأصلطبقنسخةواعتمدجانبأ،الظاهراتيأوالوضعيالمذهب

شكلآماديبمذهببالقولتسمحنظريةلكنها،ساذجآيبدوالذيالأمر،الحسي

لا)25(،الوضعيالمذهبفيحذقآشيئآثمةأنالماركسيونلمسوقد.وموضوعآ

تسليمناعداماالإلحاد،لنايبررماثمةليسبأنهكومتشعروقد.الثوريينمعيتلاءم

وصفيعملهو،كومتيراهكما،فالعلم.باللهالأكيدةالمعرفةمعرفتناباستحالة

قابلةمتتالياتعنفقطبل،العللعنحتىنتحدثألايستوجبناالذيالأمر،فقط

.للمشاهدة

الدقةإلىيرتاحكانعقلهأنويبدو.منطقيلنظاموفقآالعلومبترتيبكومتقام

بعلممارأ،الرياضياتوهوألا،تجريدأأشدهامنللعلومترتيبهفيفانطلق.المنهاجية

المصطلحهوهذا،الاجتماعبعلمومنتهيآالأحياء،فعلمفالكيمياءفالفيزياءالفلك

يتصدرالوضعيةالمرحلةفيأخيرأندركهالذيالاجتماعفعلم.كومتابتدعهالذي

الذ!بداهةهوأنهكومتاعتبروقد.معأوالقمة"الملك"منهاويصبح،جميعأالعلوم
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والاقتصادالاجتماعيالنفسعلمعلىالعلمهذاويحتؤيالاجتماععلماكتشف

الوضعيةالأخلاق،بعدفيما،وضعوقد.الوضعيةالأخلاقوأساسآوالتاريخوالسياسة

بدينسماهماالعالمإلىوقذم،الاجتماععلمفوقوحتىالهرمقمةفيوالدين

الإنسانية.

منميؤوسأاختلاطآعليهاختلطتقدلنفسهاتخذهاالتيالأدوارأنويبدو

ودورالاجتماعيالمصلحودورالاجتماعيالعالمدوريلعبأنأرادفلقد.إصلاحه

الأدوار.هذهجميعفلسفتهفيوخدقدبأنهيعتقدكانبأنهعلمأجديد،لدينالمبتدع

المذهب"إن:قائلاهاريسونفريدريكالمدعوالبريطانيينتلامذتهأحدلاحظوقد

كونهإلى،للدينصورةكونهإلىالتعليمللتربيةمنهاجأمباشرةفيهيجمعالوضعي

يكونأنهذاكومتلمذهبيمكنفهل."للاشتراكيةصورةكونهوإلىفلسفيةمدرسة

المفكرينأنمع،الحياةقيدعلىيزاللافلسفيةكمدرسةأنهفيهشكلامماذلك؟كل

هذهمؤسسهوكومتأوغستلاهيومديفيدبأنالقولإلىينزعونالإنكليز

لكن،السلوكلضبطكقاعدةقائمأبقيالاجتماعفيعلمهأنذلكعلىزد.المدرسة

أفقهفيكانعلمهإنإذ،الاجتماعفيعلمهمنظورتوسيعفيأسهمواقدالكثيرين

شديدالزمنمنلفترةبدافلقد،الإنسانيةدين،دينهأما.كومتاعتقدممابكثيرأضيق

الرجللعبادةوفرنساإنكلترافيالوضعيةالطوائفتشكلتحيث،والنشاطالحيوية

شعبيةالوضعيللمذهبكانإذ،البرازيلفيحتى""كومتيةكنائسوأنشئت.العظيم

رغبتهاعنعئرتعندما)01(إليوتجورجعنتهماوهذا.اللاتينيةأميركافيواسعة

الموتىأولئكجوقة،المنظورةغيرجوقتهمإلىأنضمأنليهل!آه9:قائلةالشعرية

."بوجودهمحالأأفضلستصبحعقولفيثانيةيعيشونالذينالخالدين

كومت.تلامذةدوائرمنأوسعدوائرفيفكتوريأرواجأالأبطالعبادةلاقت

لقد،حيةكنيسةمرةذاتمارستهاالتيالوظائفأوالطقوسوريثةهىالعبادةوهذه

الكتابمنكثيرأنجد،راسكينحتىسمايلصموئيلمنفابتداء.للدينالبديلكانت

دينولكن.يكتبونفيماحياتهموشمتلهمونالعظماءإلىبإعجابيتطفعونالفكتوريين

واضعهبهأملمادونجاء،لهمويتعئدالعظماءمنالعظمةيستلهم،كدين،الإنسانية

بتزمتللدينالمناهضينلحشدمركزاكونهيتجاوزلمالوضعيفالمذهب.كومت

وحماسة.

لمالصورةهذهف!ن"،للاشتراكية"صورةالوضعيالمذهبكودنحيثمنأما

الشبهكلشبيهةكومتلدىالاشتراكيةفالطوباوية.الاستهواءمنالكثيرأبدألهايكن
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البشريالمصيريحاولربماالذيالأمر،الاجتماععلماءيمارسهافولاذيةبدكتاتورية

وحئذأجازقد،الممارسةحيثمنأنه،الطريفومن.جهدمنأوتيمابكلتجنبه

نسفمأنيبغيولكن.الثالثنابليونمارسهاالتيالمنحوسة"الاستبدادية"الديمقراطية

حيثومن،أيعمل"دعهلمبدأنقدهحيثمنأمامأ،بالاشتراكيةدفعقدكومتبأن

التقدمطريقبأنيعتقدكانفلقد.الإنسانيةتطورمعتتطورالاجتماعيةالغرائزبأنإيمانه

أولع؟اول(.)+،3)6الغيريةإلىوينتهيالأنانيةمنيبدأ

عامفيالثانيةالجمهوريةأنقاضعلىقامالذيالثالثنابليونلويسنظامتأثر

تجارببعضإجراءوحاول،وكومتسيمونسانبنظرياتالشديدالتأثر،م1851

سياسةأنوالحق.الدولةاشتراكيةمذهبمنانطلاقأ،حاسمةغيرولكن،مانعة

جاءنظامهفانهيار،الفاشلةبالسياسةتكنلموالاجتماعيةالاقتصاديةالثالثنابليون

ولكن.بروسياضدحربهفيولهزيمته،مارسهاالتيالخرقاءالخارجيةللسياسةنتيجة

غيرأمرأسقوطهجعلالعامةللحرياتوقمعه،التمثيليةالحكومةمبدأاعتمادهعدم

معأ،والديمقراطيةالفرديالمذهبأتباعهومعظمكومترفضولقد.عليهمأسوف

للفوضى.مرادفينواعتبروهما

فإن،ومحالةشاذةكومتأوردهاالتيالتفاصيلمعظمأناليوملنابداإذاأما

نتفقشكلافنحن.الحديثالإنسانقضيةفيصائبآحدسآتمثلقدالمركزيةفكرته

السؤالانيبادرناوهنا."إوضعيةمدنيةهيالحديثةالغربيةالمدنيةأنعلىكومتمع

فقطتؤمنبل،بالميتافيزيقاولاباللهتؤمنلامدنيةلناتكونأنيمكنهل:التاليان

قيمةأيةلنايوفرانلاولكنهما،إيفاءأحسنبحاجاتنايفياناللذينوالتكنولوجيابالعلم

المجتمععلىمحكوموهلاحتياجاتنا؟منفالمزيدالمزيديسدانأنهماعداما،فعلأو

قيم؟ولاروحولالهوحدةلاانقساميآمجتمعآيكونأنالحديث

المذهبأصبحوقد.وخلفهكومتأتباعحاروالأسئلةالقضاياتلكمثلفي

عاميبينالثانيةالنابليونيةالامبراطوريةعهدفي!"المعوضةهوفرنسافيالوضعي

النفسانيوالعالما()حع،"ألترإميلالمعجميتلامذتهمنوكان.م0187وم0185

الكاتبرينانوأرنستوالمؤرخالناقد)عولأ!+(تينوهيبوليت)4،!+ح!(برناركلود

رفضإلىالمفكرينمنالمجموعةهذهنزعتوقد.عصرهفيالعظيموالأديباللامع

بمنهاجهفقطوأخذتأطواروغرابةشذوذأبوصفها،الدينفيكومت!)فذلكات

عنعاجزوناإننا:بقولهموالماديينالملحدينوبينبينهمالفارقحددواوقد.العلمي

الظاهراتفقطنعرفونحن،الجوهريةبالخصائصأوالمطلقةبالأشياءالمعرفة
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الظاهراتيالعالموأن،معينةمعرفةلنايوفرالعلمبأنهؤلاءاعتقدولقد."المنظورة

وجدتهموهكذا،المعرفةهذهبصحةالاعتقادحتىعليهالصعبمنيجدالدقيق

إعطائناعنعاجزالعلمبأنالإيمانإلىانتهىمعظمهمولكن.للعلمدينعنيبحثون

خارجمنتأتيناأنيجبجميعآالأمورهذهفإنولذلك.والأهدافالعلياوالمثلالقيم

العلم.نطاق

يوفقدينعنيبحث،بالشكوالمعذبالإيمانعنالباحثرينانأرنستوكان

مسنودآرفضآالمسيحيالدينرفضإلىفانتهى،اعتمدهالذيالعلميالمنهاجوبينبينه

المسيحيينجميعصدمالذي"المسيح"حياةكتبهأشهروأصدر.والبرهانبالدليل

الخارقةالمزاعمفيالنقديبحثهخلالمنوذلك،قاطبةأوروبافيالأرثوذكسية

فيمسرفأووجده،هيغلمذهبأيضأرفضكما.الأناجيلفيالواردةللطبيعة

اتبداعأي،الفاجرينالشبابالشعراءبعضإليهاقتربمما،يقتربوكاد.ميتافيزيقاه

واحد(،إميلمنروحاهماكانت)ولربماأرنولدماثيوكمعاصرهكانفرينان.الفندين

الخبرةمحلهاتحلأناقترحولذلك،الدينيةالخبرةإلىالماسةبالحاجةيشعر

انتهىعليهالعثورفيفشلوعندما،حياتهطوالمطلبهبقيالعلمدينولكن.الجمالية

منوضعيةنسخةفيعليهيعثرأن،إليهخئلكماوكاد،.دينكلفيالشكإلى

الذيالموضوع،التاريخخلالمنالتقدمفيهيغلنظرية،بذلكوأعني،هيغلمذهب

الله.وجودعلىالبرهانيوفرقدرينانوجده

قدأنهومع.م0187عامأعقابفيفرنسافيبالتدهورالوضعيالمذهببدأ

فيالفرنسيةالرجعيةالحركةزعيم)33!ععول!لملا(موراكشارل،الأنصاربعضرلهبقي

+هأ،حول(،3أ،ح+!ع3)حالفرنسيالعملحركةالحركةبهذهوأعني،العشرينالقرن

الفكريةالتياراتأنغيرولح!(،)،4بندا)17(جوليانالبارزةالأدبيةالشخصيةوكذلك

متحديةوالدينالميتافيزيقاإلىوعادت3(أ،ولحأح3)ول""العلوميةرفضتالقويةالفرنسية

وانبعاث،بيرغسونهنريفيمتمثلةالتياراتهذهوجاءت.الوضعيينذلكفي

...الفنفيوالسيرياليةالأدبفيوالرمزيةالحديثالوجوديوالمذهبالكاثوليية

بالانجذابالفرنسيالفكريشعرلمم1875عاممنذأي،الحينذلكومنذ.إلخ

وم1855عاميبينالواقعةالزمنيةالمرحلةأنويبدو.الوضعيالمذهبإلىالشديد

والوضعيين.الوضعيةعلىممتنعةالفكريةفرنسالجعلكافيةكانتم1875

المدرسةأصبحإذ،عشرالتاسعالقرنأواخرفيإيطالياالوضعيالمذهبساد

أبدأتكنلمالتيللوضعيةالأكبرالفنفجهوأرديجوروبرتووكان.الرئيسيةالفلسفية
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بريطانيافيأنصارهافمن.الأميركيةالمتحدةوالولاياتبريطانيامنكلفيبالمجهولة

أيضآكانإذ.ايضآغيرهماآخرونبل،إليوتوجورجملستيوارتجونفقطيكنلم

أوكسفوردجامعةعميدس!!!ولهس!()س!3كونجريفريتشاردالوضعيالمذهبتلامذةمن

الشهيرالداعيةهاريسونفريدريكأيضآوكان،عشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتخلالى

يتصفونلاآخرينغمركومتنفوذولكنس!س!!(.3الااوبيسلي،الوضعيللمذهب

المذهبمنمعينةحوافزيستلهمكانالمستقلفكرهمأنغير،تلامذتهبصفات

ويلز")2(.وهـ.جسبنسرهربرت9!الفكرجبابرةمنهؤلاءوكان.الوضعي

حركةجاءتإذالشديد،التأثيرذاكلكومتيكنفلمألمانيافيأما-.اس!*.ك!.+(ا)3

ضدفعلردةبمثابةالحركةهذهوكانت.فلسفتهمعومتوازيةمتزامنةكنت"إلىأالعودة

الهيغيلية،الشبيبةحاديةنضيفأنلنايجوزوكذلك.والهيغيليةالرومانسيةالميتافيزيقا

ماالواقعةالزمنيةالمرحلةبأننعترفأنوينبغي.الوضعيالمذهبأمامألمانيكعائق

الفلسفةغزتكما.نوعهامنفريدةوضعيةمرحلةكانت،0188وم0185عاميبين

الوضعيالمذهبمنأخرىصور،الأولىالعالميةالحربمنذالأنجلوسكسونية

منبكثيرأقلكومتلمذهبتدينالصورهذاولكن(،المنطقيالوضعي)كالمذهب

كلوعلى.كومتوضعيةوبينبينهاشبهوجوهبعضبوجودعلمآ،أخرىلمنابعدينها

بعد.فيماالموضوعهذاإلىفسنتطرقحالى

حضارةهيالحديثةالغربيةالحضارةإن،مفهومبأوسعولكنالقولىلناويجوز

القولىوهذا.والدينيةالميتافيزيقيةالصيغمعتتلائمأوتتجانسلاإنهاحيثمن،وضعية

اليوميةفالحياة.الفنانأوالمثقفعلىانطباقهمنأكثرالعاديالرجلعلىاليومينطبق

تفاسيرها،فيبكثافةوفغقلنة،العلميةوالمفاهيمالتكنولوجيةبالوسائلمحاطة

لاأخاديدفيتجريالواعيةالذهنيةالحياةجعلحذإلىالميكانيكيةبالصيغومشروطة

وأ،الصوفيةوتكرهولاميتافيزيقيةوعقلانيةعلميةأنهاأي،بالوضعيةإلاوصفهانستطيع

واقعهوهذا.البرهانأوالتجربةبواسطةفورأمنهانتحققأننستطيعلاحقيقةأية

وقالى:حزينآرائيآ)54"س!!ء!(باجوتولتركتبوقد.شزأأمخيرأكانوسواء،مدنيتنا

علىباللومأنحىوقد."الملموسالعمليالواقعهوإنماعالمناسطحعلىينموما"إن

ملامحمنالملمحهذامبدعأبدآلي!كومتأوغستأنومع.والعلمالأعمالىرجالى

منالرئيسيبالمظهرمقترناسمهأنغير،عنهعئرالذيالوحيدبالمفكروليسمدنيتنا،

ويحكمهتنظيمأدقمنظمهرميبمجتمعإيمانهأنذلكعلىزد،الحديثةالمدنيةمظاهر

.()الاستبداديةالتوتاليتاريةللسلطةالحديثةالأشكالىعنكثيرآيختلفلاقد،العلماء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


504.م1848عاموثورةالاشتراكةالرومانشة:التاالفصل

الألبفي)37(الواقعيالمذهب

ردةعنم1848عامبعدماالواقعةالمرحلةأجواءتسفرأنالبديهيمنكان

إميلالثالثنابليونوزيركانولقد.وعاطفيتهومئاليتهالسابقالجيلضدوضعيةفعل

"لقد:قالحينما،المرحلةتلكفيالناسشعورعنعئرمنأفصحاه(اأ7)!حأأوليفييه

نجعلولكيوالآن،والتطلعاتوالعواطفالصورمنالكفايةفيهماقلوبنافيجمعنا

غروولا."العمليةبالحقائقصدورنانملأأنعلينايتوجب،نافعةأمورآهذهكلمن

باستورجيلوكذلك،وبسمارككافورجيلكانالجيلفهذا،أوليفييهقالهفيما

العملية.العقليةجيلأي)1(،وداروين

حيث،الأدبميدانإلىتجاوزتهبل،السياسيالميدانعلىالردةتقتصرولم

وأخذ،الواقعيةميدانإلىالأدبانسحبإذ،الشدةبالغةالرومانسيةعلىالردةكانت

منها.والمبتذلالمضجروحتى،العاديةالمواضيعيعالج

وتوارى.عشرالتاسعالقرنمنالأربعيناتخلاليذويالرومانسيالمذهببدأ

وقد.الاختفاءفيبقاياهبعضتباطؤمنالرغمعلى،م0185عامأعقابفيكليآ

بالمزيدالأدباءوطالبت،والقذارةبالعاطفيةالفرنسيةأالفنأجلمنالفن"حركةاتهمت

القرونوهوألاالرئيسيالرومانسيةموضوعورفضت،والشكلبالانضباطالتحسسمن

)7(جوتييهتيوفيلالحركةلهذهالروحيالمرشدلسانغلىالرفضهذاوجاء،الوسطى

شددتوقد!"الوسطىالقرونمنفلتنقذناإلهييا9:متضرعأصاحإذ)3ءأ"ول!ك!(

منبالتقليلوطالبت،الحرفيةالمهارةمنالمزيدعلى"للفنالفنأجلمن"حركة

المجتمعمنالفرنسيونالكئاباشمأزإذ،الأدبفيوالتفلسفالأخلاقيةالمواعظ

بدأوهكذا."وبوهيميينأثوارأوغدوا،بهمخاصعالمإلىوانسحبواالبرجوازي

تالية.مرحلةفيالاستمرارلهقذرجديدأدبيموقف

القرنمنوالتياتالخمسيناتخلالالفرنسيينالروائيينكبيرفلوبيروعمد

بواقعيةوتناول،وعلميتهموضوعيتهفيصارمأدبيأسلوبممارسةإلىعثمر،التاسع

روايةجاءتوقد.البطولةورواياتالأبطالقصصعنالبعدكلبعيدةمواضيعشديدة

منلاذعةوسخريةوحشيهجاءبمثابة،م1857عاموالصادرةابوفاري"السيدة

التيالبائسة)!+د!،!("إيما"عنالروايةهذهوتتحدث.وأدبائهالرومانسيالمذهب

شيءعلىبأنهاالسيدةهذهفلوبيرويصف،أبلهريفيرجلمنالزواجإلىالقدرساقها

إلىأخيرأتنتهيلكنها،عظيموبعالمالفاتنبالأميردائمأتحلموهي.وروحذكاءمن

روايةفيوتتبدى.بوقائعهاالحقيقةإدراكتستطعلملأنهانفسهاودمارأحلامهاانهيار
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،بوفاريمدامفيهعاشتالذيالغبيللمجتمعالحارقةفلوبيركراهية،بوفاريمدام

الرواياتأبطالتمثلهذهفلوبيربطلةأنوالحق.الإبداعيةطاقاتهاتعطلتحيث

الرواياتتلك،فلوبيرروايةصدورعلىعامأخمسينمضيبعدصدرتالتيالأميركية

حياةيعيشكبودلير،،فلوبيركانلقد.وحياتهاالقريةعلىالمتمردينعنتتحدثالتي

أدباءوإلىإليهبالنسبةالفنكانولقد.مجتمعهعنكئيبواغترابأليمانسلاخمن

فلوبيرسمعتوهكذا.عاجيبرجإلىوبائستعيسعالممنالانسحابهو،جيله

بوفاريمدامروايةأنخلافولا.!ممكنبرجأعلىفلتعطني"ألا:ويقوليتضرع

بالسياسةمريرةأملبخيبةمرفوفة،البرجوازيللمجتمعوحشيةبكراهيةتتفجر

فلوبيرقراءأذهلماأشدوكان.رومانسيةوأمانيرؤويةبأحلامومترابطة،والسياسيين

يستخلصأنبالإمكانيكنفلم.الأخلاقيةالقواعدجميععلىخروجه،روايتهفي

منومحزنةحزينةقطعةالروايةكانتفلقد.تهذيبيةأخلاقيةقاعدةأيةمنهاالقارىء

فلوبيرروايةمنتذفروقد.المأساويحدهاعندوتقف،مأساةإلىتنتهيحيثالحياة

أيةفيهاوليست،فيهاللخيروجودلا9:قالإذ،)!،ولأ!3ح!(ح!ولبيفسانحتى

رواية"إنها:قائلآرسكينعليهاوعفق."تمثلهأوعنهتتحدثشخصياتهامنشخصية

."للأخلاقكليأومفسدة،شريرة

الحرفيةوالمهارةوالجفافوالسخريةالاغترابمن،ذاتهالأسلوبونصادف

فلوبيركصديق""الواقعيينالأدباءمنكبارآخرينكئابولدى،بودليرقصائدفيالأدبية

وكان.الشديدالتشاؤمهذاانسلاخهميرافقوكان.تورجنيفالروائي،الروسي

للجنسوالمبغضاللامعالفيلسوفذاك،م1848عامبعدمامرحلةفيلسوف

هيغلتحدىقدشونجهاوروكان.شوبنهاورآرثورهووكآبةتجهمآوالأشد،البشري

أصبح،العمربهتقدمعندماولكن.حولهالأنصارحثمدفيينجحلملكنه،شبابهفي

عقلهوليسالكون"إن:قائلأهيغلشوبنهاوروعارض.عصرهفيوشهيرآمألوفأ

بوصفهانفسهاعنتعثروهي،لهاأخلاقلاعمياءإرادةوهذه،الإرادةهوبل،هيغل

وفارغأ،للقوةكمجتلدالعالمرأىإذشوبنهاورأنوالحق.وشهيتنا"ورغباتناحاجاتنا

مناقتربقدبذلكيكونفإنه،الغريزةبينطئعةكأداةوالعقل،وغرضمعنىكلمن

المصطلحاتغيرأخرىبمصطلحاتهذهفلسفتهعنعئربأنهعلمأ،داروينتشارلز

ئطاقلاالذيلوجودناوحيدكترياقبالفنشوبنهاورنصحوقد.دارويناستعملهاالتي

أرقىبوصفهاخمودهاإلىتتطلعالشرقيةالفلسفةكانتحيث،الإرادةخمودمنبدلآ

يبلغأنيستطيع،الجماليةفيتأملهحينالمرء"إن:شوبنهاوروقال.الحكمةمراتب
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كانشوبنهاورأنخلافولا."الإرادةطغيانمنيتحرروبذلك،لامبالاةمندرجة

الجمالي.ومذهبهالأنيقةبتشاؤميتهجيلهاستهوىوقدمائعأفيلسوفأ

بدورهاكانتبريطانياأنغير.الإنجليزمنزملاءهمالفرنسيونالكتابصدم

نسميهأنلنايجوزما،الفكتوريينالروائيينكباراتبعفلقد.الرومانسيةعلىردةت!ثمهد

برازماريوأوردوقد.مبتذلوأحيانآومألوفعاديهومالكلالمستقطببالمذهب

منازلإلىتتجهالمأساة"إن:قوله"،كسوفمنحالفي"البطلكتابهفي)2ء3!(

يمخدديمقراطيأفئأبريطانيافيوجدتوهكذا.هـاطارهاموضوعهامنهاتتخذالبسطاء

الكبيرالإنكليزيالشاعرووجدت.الناسمنالعاديونبهايتحلىالتيالبسيطةالفضائل

الأدابلكن.حالهواقعفيهوكماالإنسانيتفحص)!ولأولد!هع!(براوننغروبرت

مواضيعفيمحتشمةكانتإنهاحيثمن،الفرنسيةالآدابعنتختلفكانتالفكتورية

جورجبأنعلمأ،جوهرهافيومتفائلةأخلاقيأللقارىءتثقيفهافيوبالغة،الجنس

العهدوكان.عصرهماعاشهاالتيالإيمانأزمةيدركانكاناأرنولدوماثيوإليوت

)ح!ي!ول"ولأ*3(سوينبرنكخروج،كبرىفضيحةالاحتشامعلىالخروجيعتبرالفكتوري

وكانت،البلدينكلافيللأدبالمميزالطابعكانتالواقعيةلكن.الفرنسيالهوىذي

الرومانسية.علىالردةمنكبيرأجزءأتمثل

الداروينيةالنورة

جميعفيتقدمهالعلمتابع،عشرالتاسعالقرنوطوالعشرالثامنالقرننهايةفي

للقمرالعلماءأجراهاالتيالدقيقةالحساباتمنالمزيدوجاء.والمجالاتالميادين

اكتشاتفيالفضلمنالكثيرويعود.ونظامهنيوتنمذصبوالشهبوالكواكب

هرشلالمولدالألمانيالإنكليزيالفلكيإلىزحلوتوابعأورانسالكوكب

وبين،والشمسالأرضبينالفاصلةالمسافةبقياسهرشلقامأنفبعد.)أح"ء3!س!ول(

بينالفاصلةالخياليةالمسافاتإدراكإلىتوضل،صحيحأقياسأوالقمرالأرض

ألا،المذهلةالحقيقةتلكيكتشفواأنبعدهمنالفلكلعلماءوئرالذيالأمر،النجوم

النجومأصلفيفرضيةبوضعولابلاسهرشلوقام.أخرىمجزاتوجودوهي

وقدمه"العالم"نظام،نظامهم6917عامفيوضعقدلابلاسوكان.والكواكب

الطبيعة.انتظامعلىوكدليلالعلميللمنهجكانتصار

منيكونوقد.الكيمياءإلىتعداهبل،الفلكعندتقدمهفيالعلميقفولم

فيالعلميةالنظرياتتأثيرفيحدسهلاحظقدكوليريدجأنإلىهنانشيرأنالمفيد
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ح(3حأالأا"3وبريستلي)حاحح"ثا(شيلياكتشافاتإن،المعرفةفروعمنأخرىفروع

الكيميائيةالظاهراتمنتنوعهافياللانهائيةالمجموعةلاختزالأهلا!ط(حأثا)3ولافوزيية

يقللن،قليلةأوليةموادمنتعاوضاتأوتبادلاتإلىثمومن،وتفاعلاتأفعالإلى

القرنفيتأثيرمننيوتنلمذهبكانعماالأخرىالفكروميادينالفلسفةفيتأثيره

لقوانينشرجهحينإنجلزفريدريكإنالقولأيضآالمفيدمنيكونوقد.عشرالثامن

.الكيمياءمنبأمثلةالاستشهادإلىنزع،الجدليةالمادية

الثامنالقرننهايةفيوجالفانيلأ()!،51بفولتاابتداءالكهرباءتقدمدربأنكما

القرنفيالثلاثيناتفيالكهربائيللموئدالأ!4!3!3(فراديباكتشافوانتهاء،عشر

كلمعونحن.إكتساحآالإنسانحياةفاكتسحتللكهرباءالطريقشققد،عشرالتاسع

وأسهمت،البشرمنالملايينحياةبذلتالتيالرائعةالعلميةالمنجزاتلهذهتقديرنا

من،عشرالتاسعالقرنفيالعلومشهدتهتطورأبرزأننرىأنناغير،رفاهيتهمفي

الحياةعلمبهوأعنيالأحياء،علمميدانفيحدثإنماعامةبصورةالفكرتطورحيث

"غاليليوبباستورالفرنسيالعالملقبولقد.وارتقائهانشوئهافيسيماولا

تاريخفيولكن.والدواءالبكترلوجياتطويرفيإسهامهبسببوذلك،البيولوجيا"

جميعآ.هؤلاءقاماتبينالأعظمبقامته)1(داروينينتصبالفكر

إنه.آخرعلمميدانإلىوالارتقاءالنشوءفيدارويننظريةإلىالطريقأفضىلقد

الثامنالقرنمنالأخيرةالسنواتفيبذاتهقائمآعلمآأصبحالذيالجيولوجياعلم

منأولهوح!(ول!ثا3ولثا3)حسوسيرديالسويسريالجيولوجيأنويبدو.عشر

كعلممكانتهالعلمهذابلغوقد.م9177عامفيوذلك،الجيولوجيامصطلحاستعمل

هاتونجيمسالأسكتلنديالعالمخرجعندماوذلك،م1788عامفيبذاتهقائم

عشرالثامنالقرنطوالالعلماءوكان.أولى()ول!ق!"أسهآ)التشاكلية(الاتساقيةبنظريته

بلغوهماجميعولكن.الأرضتحنيهوفيما)المستحجرات(الأحافيرتحنيهفيمايحدسون

المعادنعالمعرضم1785عاموفي.والخيالالوهميتجاوزلماستنتاجاتمن

وأنه،المحيطاتبمياهمغمورةكانتالأرضبأنتقولنظريةحس3)حولفرنرالألماني

هذانظريةوكانت.وأحافيرومعادنمكؤناتوراءهاخففتالمياهانحسرتعندما

،الأتباعمنالعديدونلهاكانالتيالنيوتنيةأوالكوارثيةالمدرسةنظريةهيالعالم

فيبنظريتههاتونطلعثمومن.المسيحيةالدينيةالرواياتمعانسجامهابسببوذلك

الطبيعيةالقوىبهاتقوممطردةبعمليةالظاهراتعفلحيث)التشاكلية(،الاتساقية

وقد.أطوالهافيهائلةأنهاعلىللناسيومذاكبدتوقد،زمنيةأبعادخلالذاتها،
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رجالبعضغضباستثارتأنهاسيماولا،كبرىضجةهذههوتوننظريةأثارت

المسيحيللكتابالحرفيالمفهوموبينبينهاالتوفيقجدأالصعبمنكانلأنه،الدين

والنظريةالكوارثيةالنظريةبينحادتنافسوثمأ.معأوالجديدالقديمبعهديه،المقدس

هنانقولونحن.التقدمعلىالعلممواكباستحثالذيالأمر)التشاكلية(،الاتساقية

فيجاءالذيالزمانبعامليتعلقفيماسيماولا،حقعلىجزئيأكانتاالنظريتينكلتاأن

الذيالأمر،الزمانيالبعدمفهومفيثورةالنظريةهذهأحدثتحيث،هوتوننظرية

حدثتوالتي،الزمانمفهومفيالثورةهذهأنخلافولا.لعالمهالإنسانمفهومبذل

علمفيبالثورةوجوههابعضفيمقارنتهايمكن،م1835وم1788عاميبينما

الاتساعإلىأضيفأنهإذ،عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفيوقعتالتيالفلك

الفرنسيالإحاثةعالموجدتوهكذا.للزمانالهائلالامتداد)الفراغ(للمكانالهائل

تافهةتبدووكم،القدمفيغارقماضمنلعمرهاكمللأرض"يا:عاجبآيقوللامارك

منمئاتوبضعآلافستةعفىالآنيزيدلاعمرهابأنالقائلةالآراءتلك

."...!السنين

م4917عاميبينالواقعةالمرحلةخلالإنكلترافيالعلمفيالمحافظونتصدى

وأتباعهووصفوه،شديدةحملاتهوتونعلىوشنوا،وأشاعهلهوتون0182و

التيالمعطياتولكن.فرنسافيلاماركحالأيضآكانتوكذلك.هذامةعناصربأنهم

وأخيرأالتراجععلىالمتزمتينالمحافظينأرغمت،الإحاثةعلمحقبةخلالجمعهاثم

الدينرجل،ول!)طحول!()4باكلاندوليمالقسوأصبح.الجديدةللثورةالاستسلامعلى

الدينيةالنظريةبينوسطحلمننوعأوتبثىمرموقأ،جيولوجيأعالمآالأنكليكاني

الذيبالطوفانباعتقادهمتمسكأيزاللاكانالقسهذاأنويبدو.الجيولوجيةوالنظرية

الضدينالمتكافئةنظريتهعلىيعلقتثيتسترأسقفجعلالذيالأمر،الأرضغمر

يبدوأمربكلف!ذاباكلاند،فهب،الطوفانبواقعةشكوكهبعنالبعض"عئر:قائلأ

".الطينوضوحواضحأ

فيوازدهرت،الإنكليزيالمجتمعمنالعلياالطبقاتالجيولوجيااستهوت

كبيرأسهماقدولاماركولح(7)عص!أكوفيرالفرنسيينالعالمينبأنعلمآ،العلميةالدوائر

العلم.هذافيإسهام

جيولوجيأعلمأفوضع))حلأصألايلتشارلزجاءم1833و0183عاميوبين

رفضوقد.)التشاكلية(الاتساقيةبالنظريةعميقأاعتقادآيعتقدلايلكان.وحاسمآدقيقأ

والحق.موضوعذاتغيركليأواعتبرها،النظريةهذهعلىالدينيةالاعتراضاتجميع
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التيالبيولوجيةللاكتشافاتهامةدعامةيشكل،وضعهالذيالجيولوجيالمذهبأن

مؤلفاتيفيوردمانصفبأنأشعر!إنني:مرةذاتداروينقالفلقد.داروينحققها

طريقمنأزاحتقدالزمانمفهومعلىطرأتالتيفالثورة."لايلعقلبهجاءكأنه

صحةمنجعلقدبالأحافيرالمعرفةازديادأنكماكؤود،عقبةوالارتقاءالنشوءنظرية

فهو.والارتقاءبالنشوءيعتقديكنلملايلولكن.العقلمعيتنافىلاأمرأالنظريةهذه

،الأنواعتتاليأوالإحيائيالتغيرعلىالكافيالبرهانالأحافيرفييجدأنيستطعلم

بقي،الذكرالآنفالموضوعهذاأنوالحق.آخرنوعمننوعنشوءبذلكوأعني

النشوءنظريةطريقفيالعثرةحجربمثابةكانإذتخطيها،يمكنلاعقبةقرونطوال

كانتوكما.الفلكيةكوبيرنكوسنظريةفيالحركةقضيةشأنذلكفيشأنه،والارتقاء

لمكذلكالدينيةالأهواءفإن،الكوبيرنوكيةالنظريةمسيرةلإعاقةبالنسبةأيضآالحال

.والارتقاءالنشوءنظريةتقدمتعويقفي،الناسبهيعتقدمماأصغردورسوىتلعب

كلبثباتالراسخةالعقيدةفيتتمثل،النظريةهذهطريقفيالأساسيةالعقبةكانتفلقد

يكنفلم.ويؤكدهالثباتهذايسندالأحياءعلمأنبداحيث،حالهعلىواستقرارهنوع

المثلأنذلكعلىزد.وتغيرهاالأنواعتحؤلعلىيبرهنالطبيعةفيواحدمثلثمة

العكس.يثبتإنماالهجينالحيوانعقمعلىالمشهود

منالعظمى"السلسلةفيوحدستأملأنأرسطومنذالأوروبيللفكروسبق

يبدأ،هرميأانتظامأومنتظمة،الحياةصورمنمنطقيآتسلسلأبدتحيث"،الكائنات

إليناتوحيالصاعدةالسلسلةأنلنايبدووقد.أرقاهاإلىويصعدالكائناتأدنىمن

هرميةهيإنماالتسلسلهرميةبأنيعتقدوندائمأكانوامضىفيماالناسلكن،بالارتقاء

طوالثابتةوأنها،لانتظامهاالارتياحعلىتبعثوأنها،اللهتدبيرمنوأنهاسكونية

ولا.تبديلأوتحولأيعليهايطرأولمحالهاعلىبقيتالأنواعفصور.الزمان

الترابطمترابطةسلسلةهي،الكينونةسلسلةأنالمرءيفهمأنالجائزمنأنهخلات

قدالذيالأص،الكهربائيةكالدورةأو،كبيرواحدجسمشأنذلكفيشأنها،العضوي

بأيةيسفميومذاكيكنلمالتقليديالمعتقدلكن.الارتقاءفيبنظريةالاعتقادعنهينثأ

علىمخلوقالعالمبأنأرسطواعتقدولقد.الزمانخلالمنبالارتقاءتقولفكرة

الأرسطويالاعتقادهذاأنريبولا،لهبدايةلاوأن،الأزلمنذفيهاهوالتيالحال

يسبقلمإنههنانقوللاونحن.والارتقاءالنشوءنظريةمعوموضوعأشكلأيتناقض

كانواالذينالأغارقةبينفمن.النظريةهذهبمثكأوحىأنالمفكرينمنلأيأبدأ

والارتقاء،النشوءبنظريةأوحيااللذين،وأمبيدوكليسأناكسيماندرفكرةكلفييدققون
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مخالفرأيكلعلىطغتأنلهاسبقكما،آرائهماعلىطغتأرسطونظريةولكن

الفلك.علمفيلرأيه

،بافونحدسوقدرة.الأحياءبعلمالشديدالاهتمامعشرالثامنالقرنأبدى

وديدرو،موبارنويالفيلسوفانوكذلك،عصرهفيشعبيةالكتابأوسعمنوهذا

طبيعيأمرفهذاذلكفيغروولا.والأنواعوالطبيعةالحياةأصلفيالعميقالحدس

كانكما،العصرذلكفيوالمتوازنةالتقليديةالتفاسيرمنتحررفضوليلعصربالنسبة

الألمانيةالفلسفةأنذلكإلىأضف.الرومانسيالمذهبفيدورمنشيءللبيولوجيا

صورتهامحلللطبيعةالعضويةالصورةإحلالإلىيومذاكتنزعأيضأكانت

بقيولكن،الداروينيةبالنظريةيوحيانكانا،وموبرتويديدروأنبداوقد.الميكانييهة

كمابافونأنإلىبالإضافة،طريقهمافيالعثرةحجر،حالهعلىواستقرارهالنوعثبات

آراءولكن.دارويننظريةمعيتفقلابماإلايوحيلاكتاباتهجميعفيكان،يبدو

المرحلةبأنالقولنستطيعولذلك.الأحياءبعلمالاهتمامأثارتقدجميعآهؤلاء

بينماالفاصلالقرنمعتتماثلكانت،م0185وم0175عاميبينالواقعةالزمنية

المعرفةودائرة،المفكريناهتمامواستقطبت،أثيرتقدفالقضية.ونيوتنكوبيرنكوس

المعارفشتاتسيجمعالذيالعبقريذاكقدومتنتظرفقطوكانتاتساعآ،ازدادتبها

متكاملة.واحدةنظريةمنهاويصوغ

الفكر.ميادينمختلفمنخلأببأسلوبالمعرفةمنالشظاياتلكجاءت

،البشريالتاريخفيمتعةالدراساتأشدمندراسةلتمثلالداروينيةالنظريةأنوالحق

إلىأوحىفلقد.عصرهفيالفكر""مناخمنجزءآالعلمكونمدىلنائظهرلأنها

سبنسر.وهربرتملتوستوماسمن،"للأصلحالبقاء"بأن:القائلةبنظريتهداروين

السكانعددفيالتزايدبأنقالالذي"،السكان"فيملتوسمبحثقرأحينمافداروين

إلىحتمأستفضيالحقيقةهذهأناستنتج،الغذائيةالموادتزايدمنأسرعبصورةيتم

يتعلقفيماأما.الانقراضإلىالأضعفالعضويةبالكائناتسيدفعالأمر،البقاءتنازع

طبيعينظاموضعفيداروينسبققدالفكتوريالعزافهذافإن،سبنسربهربرت

فكرةأوردمنأولهمالاقتصاديينأنذلكعلىزد.لهقاعدةالعنيفالتنافسيعتمد

نظرآ،الانقراضالبعضعلىفيهيتوجبعالمفيالتنافسخلالمنالطبيعيالاصطفاء

الثلاثيناتأجواءفيتحومكانتالفكرةفهذه.للجميعالكافيةالبقاءوسائلتوفرلعدم

دراسته.ميدانفيوطئقهاتصيدها،طبيعيكعالم،وداروين،عشرالتاسعالقرنمن

تقديممنعديدةسنواتقبلوالارتقاءالنشوءفيفرضيتهإلىوصلقدداروينوكان
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كانتم0018عامفمنذ.م1858عامفيإلاعليهابراهينهيقدملمإنهإذ،عليهاأدلته

فيإلاذلكمنتتمكنولم،والارتقاءالنشوءنظريةلمفهومصيغةلإيجادتجاهدأوروبا

وجعلواواحد(،وقتفيتقريبأوالاسألفرد)ومعهداروينجاءحينمام1858عام

إلىالرومانسيالمدخلوكان.الحاليمفهومهاسجينةكالزئبقالمراوغةالنظريةهذه

بعضاهتماممداركانتالتي،الطبيعيةبالفلسفةالمعروفالمدخلهذا،العلم

بالاستحالةأحيانأويؤمن،ارتقائيةمصطلحاتفكرهفييستخدم،الألمانالفلاسفة

فيماغرفلماأقربتفاسيرهجاءتولذلك،علميتهفيدقيقأيكنلملكنه(،)التحويل

لتحقيقتجاهدالتيالطبيعةفيمتأضلةالحياةقوةبأنالقائل،الحيويبالمذهببعد

الحياةقوةبأنيؤمنشوبنهاورمعأوالمانعالمتشائمالألمانيالفيلسوفكانوقد.ذاتها

الصراعأحابيلإلىبنالتدفعالطبيعةتستخدمهاحيث،الحياةكغريزةفيناتتجلىهذه

ولا.الداروينيةإلىطريقهاالنظرةهذهوجدتوقدالتوالدالأنواععلىتفرضكي

هيغلمنكلمذهبيفيالتاريخيةالارتقائيةبمدىالقارىءتذكيرإلىبحاجةبأنناأعتقد

الأشياءتفسيرالناسعلىفرضاقدأيضأالمذهبينهذينأنفيهشكلاومما.وكومت

الوراثي.بالتطور

الوجود.إلىوالارتقاءالنشوءنظريةإخراجبغيةيتآمركانالقرنأنيبدووهكذا

يكنلمفإنه،التاريخفيفلسفتهفيارتقائيأكونهمعهيغلأنهنا،نوضحأنبناويجدر

الكائنوبينالإنسانبينالعلاقةبأنيعتقدكانإذ.الطبيعةفيفلسفتهفيكذلك

مسفماتهفمن.زمانيةأووقتيةعلاقةوليست،فقطمنطقيةعلاقةهيالأدنىالعضوي

للطبيعة"ليس:قولهوكذلككليأ"،مختلفانأمرانوالتاريخالطبيعة"إن:القائلةتلك

."تاريخ

.الأنواعارتقاءتفسرنظريةعرضأنلاماركالفرنسيالإحاثةلعالمسبقوقد

البولينزيونالغطاسونمثلآفهناك.المطؤرةالمميزاتتوريثبامكانيةاعتقدفلقد

قدرتهمويعفلون.دقائقثمانيإلىستلمدةالماءسطحتحتالبقاءعلىالقادرون

إنماءرئاتهمطاقاتوأجيالأجيالخلالأنمواقدبكونهمطويلآهكذاالغوصعلى

يفسروقد.الطويلةالمدةهذهالماءسطحتحتالبقاءمنمعهتمكنواحيث،عاديغير

رئاتهأورتثمومنومطأشدآرئاتهفيعملجيلكلأن،الواقعهذالامارك

الذينداروينأتباعمنالبيولوجيونالعلماءالقولهذارفضولقد.خلفهإلىالممطوطة

يمارسوافلمالباقونأما،غواصينأصبحواالقويةالرئاتذويمنالبشربأنيعتقدون

اتهمهإذمنهوسخر،لاماركدارولنوئخولقد.الغوصحينغرقواأنهمأو،الغوص
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مطقد،الطيرانفيالراغبالطائرأنلوكماغرضأ،أورغبةالصورةعلىيدخلبأنه

فقطهو،دارويننظرفي،فالارتقاء.جناحكالىوحولهأعضائهبأحدالتدريجيالمط

الأمر.بالأجنحةشبيهةأعضاءلهاكانالطيوربعضأنحدثفلقد.البقاءقيمةنتيجة

إلىفتستندلاماركنظريةأما.وأجيالآأجيالأبقائهاعلىالمحافظةمنمكنهاالذي

يتجنبلمداروينبأنعلمآ،المكتسبةالخصائصوراثةفرضية،للتجريحقابلةفرضية

الفرضية.هذهكليآ

الخليقةتاريخ"آثاركتابهتشامبرزالإنكليزيالموسوعيأصدرم1844عاموفي

يسندهالملكنه،دارويننظريةمنالجوهرياتهذهكتابهفيأوردوقد."الطبيعي

تشامبرزنظريةأئارتوقد.وصبربعنايةلنظريتهدارولنجمعهاالتيالعلميةبالبراهين

حولها.العاصفالجدل

كانت:يليبمابنظريتهداروينخرجحينماالقضيةهذهحالنصفأنونستطيع

جميعوبتحذر،آخرنوعإلىنوعباستحالةالقائلبمفهومهاوالارتقاءالنشوءفرضية

إلىمفتقرةتزاللاكانتلكنها،مألوفةفرضيةواحد،أصليحياةشكلمنالأنواع

الاعتراضسيماولا،عليهاقدمهفيالعريقالاعتراضعلىللتغلبالكافيةالأدلة

المدعومالئباتهذاواحد،وشكلواحدةحالعلىواستقرارهاالأنواعبثاتالمسنود

وعلمالجيولوجيابأنعلمآ.ولاهوتيةأخلاقيةمنمعينةبأهواءوأيضأ،الهجينبعقم

كان"الفكري"المناخفإنوهكذا.الداروينيةمعقوليةإلىبوضوحيشيرانكانا،الإحاثة

الانتباهلفتواقد،الاقتصاديينالكئاببعضأنذلكعلىزد.الارتقائيةللنظريةملائمآ

علىالتدليلإلىالعلماءيبادرأنالضروريمنأنهبداولذلك.البقاءتنازعمبدأإلى

.والجدلللنقاشمحطأتزاللاكانتفرضيةأنإذ،دحضهاأوتشامبرزفرضيةصحة

منجمعتقد،يومذاكالعلوموكانت.المقنعةبالنظريةتكنلملاماركنظريةأنكما

علىالحياةعنالجديدةالمعطياتمنالكثيرالأرضيةالكرةفيميادينهامختلف

الشهيرةبرحلته،م1836وم1831عاميبينمابنفسهداروينقامفلقد.الأرض

وعندما.لنظريتهالزولولجيةالبراهينجمعبغية)ح)!ءس!!(،البيجلبرحلةالمعروفة

فيالعملاقةالسلاحفسيماولا،المنعزلةالجزرفيالعاديةغيرالحياةأشكالشاهد

عننفسهفسأل.للتغيرقابلةالأنواعبأناقتنع)30!!"ء)!ك!(غالاباغوسجزيرة

.والحيوانالنباتمنمختلفةأنواعآينشىءالبيئةشروطاختلافيجعلالتيالأسباب

مننظريتهاستمدم1838عاموفي،م1835عامفرضيتهإلىداروينمال

صحةعلىممكندليلكلجمعفي،تلتهاالتيالعشرينالسنواتأمضىوقد.ملتوس
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الذيالعامذاتأي،م1844عامفينظريتهتدوينمنانتهىقدداروينوكان.نظريته

كانتحيث،م1858عامقبلينشرهالمولكنه.الذكرالآنفكتابهتشامبرزفيهأصدر

أدلتهبجمعداروينقامأنوبعد.بصحتهاتمامآالمقنعةالبراهينلهتوفرتقدآنذاك

فيالمستقلةالعقوللجميعمقنعأبداالذيالحاسمالجوابقذم،براهينهوترتيب

عليهيتفقالذيالأمر،العصرذاكفيصدركتابأهموضعهنابجوابهوهو.عصله

كليأبذلواالذينالآخرينالعلماءوكبارونيوتنغاليليومصافإلىبهوارتفع،الجميع

أشدحول،عشرالتاسعالقرننهايةفيجرىاستفتاغأنالطريفومن.الإنسانذهنية

في"نواع119"أصلكتابإدراجعنأسفر،القرنذلكفيونفوذأتأثيرآالعشرةالكتب

تزاللاهذاعصرنافيداروينمكانةأنشكولا.الاستفتاءنتائجلوائحمنلائحةكل

كليآ.تبدلآتبذلقدونظريتهداروينأعقابفيجاءشيءكلإنإذحالها،على

الكثيرينلأنوذلك،والتنديدالنقدوآخرحينبينتلاقيداروينمنجزاتكانت

إلىيزاللافالعقلكلهذلكومعالشديد،بالنقدلهافتعرضوا،نظريتهترقهملم

اجتماعية،اكتشافاتهيالتكنولوجيةالاكتشافاتجميعأنمنالرغموعلى.جانبها

ثمةفليس،ذلكمعلكنوتلمسها،بهاتتحسسالمجتمعطبقاتجميعإنحيثمن

كانفلقد.والتقديرالاحتراممنحقهالعبقريذاكيبخسأنيستطيععادلإنسان

فلسفي.غرورأوخيلاءايةتساورهولم،محترفأوعالمآمتواضعآبسيطآإنسانأداروين

الأمر،الديدانفعلخلالمنالنباتيالفطرتشكلفيببحثوضعهكتابآخروكان

ولكن.اختصاصاتهميدانوراءماكانتفلسفيةمواضيعفيالخوضإلىاستجرهالذي

"الأنواع"أصلكتابفيوالمتجفيالصافيوالذهنالعلميالبحثبينالجمعذاك

تقريبأ.نيوتنمستوىإلىيرتفع

التالي،هوإنماأنجزهفما.والارتقاءالنشوءنظريةبمبدعليسداروينفإنإذن

تحولية،بالأحرىأو،تغيريةعلىأي،عليهاالأدلةمنهائلةثروةجمعلقد:أولآ

معظمداروينأقنعولقد.لهاإسنادأالطبيعيالاصطفاءلنظريةتقديمه:ثانيآ.الأنواع

الناسمنالقلةسوىاليومنرىلاونحنفعلأ،وقعأمروالارتقاءالنشوءبأنالناس

والإنسالوالتثمريحالمستحاثاتمنالمعطياتبتجميعهداروينوإن.ذلكفيتشك

للدقةالجوهريةالأهميةعلىالمثلضربقد،أخرىعلميةميادينومنالتجريبي

كمؤسسة،العلممكانةوطدالذيالأمر،العلميةالأبحاثبينوالمقارنةوالشمول

فيتبقى،الإلهاممنبلغتمهما،العبقريةأنعلىبرهنقدداروينأنأي.اجتماعية

لقد.بينهاوالمقارنةالعلميةالمعطياتجميعفيالدؤوبالصابرالعملدونمنجزاتها
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جدهفيتتبذىعبقريتهبأنيعترفونبهإعجابأالناسأشدولكنعبقريأداروينكان

.الخارقذكائهفيتجليهامنأكثر،اللامتناهيينوصبره

التيالعلميةالبراهينبسببفقطبنظريتهالناسإقناعهفيبارعآداروينيكنلم

النشوءحدوثكيفيةفيهاشرحالتيالمذهلةبفرضيتهأيضأبلبينها،ولئقجمعها

بدأفداروين.وثيقأترابطأمترابطانالسالفينالأمرينأنبالذكرالجديرومن.والارتقاء

نأبعد،الواقعيةالمعطياتيستجمععامأعشرينطوالاستمرتالتيالكبرىحملته

وتوجيهمتابعةعلىشجعتهالتيالنظريةهذه،الطبيعيالاصطفاءنظريةعلىعثر

النشوءلحدوثكشرحمغلوطةتكونقدبدتكماالفرضيةهذهولكن.أبحاثه

تعديلطرأداروينفبعد.داروينبهاعتقدالذيللأسلوبوفقأليىولكن،والارتقاء

ميكانيكيةأنالتعديلهذافيالأساسيالعاملوكان،الطبيعيالاصطفاءنظريةعلى

علماءمنأيأنسمعلا،فاليوم.م0091عامقبلعامةبصورةمعروفةتصبحلمالوراثة

التغياروظيفةولكن،الطبيعيالاصطفاءلنظريةالبالغةالأهميةينكر،تقريبأالأحياءعلم

يأ،عحءكلا(أ،،"ولولهه)ولالكونيلأحيائياالتغيارذلكفيبما،أ،!،ولكلا(ه)ولئيحيالأا

إضافيأ.عاملأالنظريةعلىأدخلقد،تغايرأقصىمتغايرةلأشكالالعرضيالإنتاج

الشرحتمثل.الطبيعيالاصطفاءإلىبايإضافةالتغيراتبأنتعتقدالعلماءفأكثرية

يزالونلاالذينسوىهناكيعدولم.والارتقاءالنشوءلنظريةالكافيينوالتعليل

ليسولكن.والارتقاءالنشوءفيرئيسيةعلةالطبيعيالاصطفاءكانإذاعمايتساءلون

نأوينبغي.الأدوارمنبدورويقوم،يقعفعلالطبيعيالاصطفاءأنينكرمنعالمثمة

وتدريجي،بطيءبتغيرقولهحيثمنصوابعلىيكنلمداروينأنإلىهنانشير

الأحيائيالتغيارفيالحديئةفالنظرية.قفزاتبأيةتقوملاالطبيعةأنصرححينماوذلك

رقبتهاعلىتستحصللمفالزرافة.مفاجئةقفزاتتقفزالطبيعةبأنالقولعلىتثمدد

بصورةظهرتهائلةرقبةباستطالةذلكلهاتمبل،دارويناعتقدكمافإلأإنثأالطويلة

يتضحالذيالأمر،الحديثةالنظريةتقولهماهذا.البقاءفيقيمتهاعلىودللت،متقطعة

فيهيدمجالنسلبأنداروينقولأنذلكعلىزد.الأصليةالداروينيةمعاختلافهامنه

عنعجزمصاعبواستتبع،الوراثةبميكانيكاجهلهإلىارتكزقول،والديهخصائص

الأحياء،علممنكثيرةلفروعوالمؤسسالأبكانداروينفإنحالكلوعلى.حفها

ما،إلينابالنسبةفالمهم.الأصليةنظريتهفيالجديدةالمعرفةوتعذلعدلتمهماوذلك

دوائرفيأثارتهالذيالحادالنقاشوفي،أوسعفكرميادينفيأثرمنلنظريتهكان

والدين.الأخلاق
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داروينعلىالردة

يصدرلم"المبادىء"نيوتنكتابباستثناء"؟يقول()ححلأهولرويسجوشواكتب

داروينلكتابفيهاكانما،للفلسفةبالنسبةالأهميةمنلهكانالعلمفيكتاببتاتأ

الاجتماعيللفكربالنسبةداروينكتابأهميةإنقائليننضيفونحن."الأنواع"أصل

موضوعآ،صدورهبعدكتابهأصبحماسرعانإذ،تلكأهميتهعنأبدأتقللاوالديني

منميدانكلفيأثرتقد،الواقعفي،فالداروينية.وعلميشعبيمنوالجدلللنقاش

الكتبمعظماستقبالعلىتعودواقدالناسأنالمفارقةومن.الحديثالعالمميادين

سنواتتنتظرأنالكتبهذهلمثلقذرفلقد.المطبقبالصمتتاريخيةلحقبةالصابغة

ونيتشهوفرويدمارك!كمؤلفات،أهميتهاالناسويدركأمرهايشيعأنقبلوسنوات

بينتشتهركيسنةالعشرينيقاربماإلىاحتاجتالمؤلفاتهذهفجميع.مثلآ

ووضع،لصدورهالأولاليومفينسخهجميعنفذت"الأنواعإأصلكتابلكن.الناس

.الشهرةدائرةمنالمركزفيمؤلفهفورأ

الإكليروسرجالفقطمنهيمتعضولم.الكثيرينامتعاضالكتابهذاأثاروقد

بلوتفصيلأ،جملةالتكوينسفرفيجاءمايدحضوجدوهإذ،العجائزبعضأو

أبعدكانواغيرهموآخرون،العصرذلكفيمضاءالعقولأشدبعضأيضأمنهامتعض

بالإمكانكان"إذا:يقولشوبرناردجورجكتبفلقد.والتقوىالورععنيكونونما

فعندئد(،للأصلح)البقاءكهذاطبيعياصطفاءبواسطة"أنتج"قدالكونأنعلىالتدليل

الألمانيالعالمأنذلكعلىزد.فيه"العيشاحتمالوالأنذالالحمقىسوىيستطيعلا

إلىبهوتهبط،للمادة"نتاجآالإنسانتجعلالتيالنظريةرفض)"ح،!ولهلا(بيرفون

سيدغويكآدمكمبريدججامعةفيالجيولوجياأستاذكتببينما،الحيوانمستوى

مندركإلىالبشريبالجنسسيهبطبالداروينيةالتسليم!إن:يقولحثا()طحأ!4

يكنلمإذاعمايتساءلالبعضوأخذ."الإنسانيالتاريخفيأبدألهمثيللاالانحطاط

العمياءوالإرادةوحدهاالصدفةأنالبشرتعلمنظريتهإنحيث،آخرشونبهاورداروين

بمصيرناتباليلاالآلهة"إن:أرنولدماثيوقالكماأو،العالمتحكماناللتانهما

للمسيحيةداروينتجاوزعنالنظر"وبغض:قائلأالآخرالبعضوتساءل!.ودينونتنا"

.؟"أخلاقيةقيمأيةالداروينيالعالمفيتوجدأنيمكنفهل،التقليدية

منالفريداللهابنليسالإنسانبأنوالقائلةالداروينيةعليهاالمنطويةفالفكرة

الخليقة(وحيد)حيوانأيميبةمنتحذرأنهبل،نفسأوروحلهوليس،نوعه

أبدأتبعثلافكرةكانت،أخرىحيواناتمنسلسلةخلالمنوارتقى)!؟ءهولول(،
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كلمنمجزدصراعهيالحياةبأنالموحيةالفكرةحالأيضآوكذلك،الارتياحعلى

والتضحية،والموتبالألمومملوءة،والمخلبالناسداميةالطبيعةوأن،أخلاقيةقيمة

نأداروينإيحاءذلكعلىزد.النوعمذبحعلىالأفرادمنيحصىولايعدلابما

وخطأ.صدفةكونهعنيزيدلاالكون

أنهغير،الدينرجالسخطلتهدئةإيماءةببعضكتابهفياومأداروينأنومع

شرحوقد.الزمنمرورمعفشيئأشيئآتناقصتدينهأنكما،المتدينبالإنسانيكنلم

ثم،المسيحيالدينم0184عامقرابةرفضأنهكيف"الذاتية"سيرتهكتابفي

منصفحتينآخرفيجليآيبدوالذيالأمر،اللهبوجودالإيمانعنكليأتخلىكيف

توماسالشهيركنصيره،يدينكانداروينأنريبولا."الأنواع"أصلكتابه

روحإلىيعود،والدينالعلمبينالحرباشتدادأنخلافولا.باللاإرادية،هكسلي

وأوسعهمخصومهأشدوغباءعماءإلىيعودكما،غطرستههـالىالقتاليةهكسلي

شهيرةمناظرةجرتم0186عامففيأسعسك!ا3)حءعهفورسولبرالأسقفشهرة

حيث.ماذةإلىبينهماالمناظرتتحؤلتوقد.فورسوولبرهكسليبينوعلنية

قائلأهكسليعليهردوقدقرد،منمتحذرأيكونبأنأبدأيقبللنأنهالأسقفقال

ولكنهبعقليتمتعإنسانأيكونأنعلىوشريفأمستقيمآقردأسلفهيكونأنيفضلإنه

يكتبجعلهمبلغأللإكليروسعدائهفيهكسليتطرفوبلغ".استعمالهيرفض

تلكأوردكما.قضمها"علىوسأرغمهمأفواههمفيحذائيكعب"سأضع:ويقول

كلمهدحوليضطجعونالموتىاللاهوتيينإن9:قالحينماكليأالمغلوطةالملحوظة

رجالبعضولكن".هرقلقدميحولالمخنوقةالأفاعياضطجاعالعلوممنعلم

الله،بوجودالإيمانمعمتفقةوجدهاالبعضأنإذكليأالداروينيةيرفضلمالدين

إلىينزعونكانواالرومانفالكثالكة.أيضأوالعلمانيينالعلماءبعضفهمهاوكذلك

منغيرهممنتحررأأوسعكانوالأنهماحتمالها،إلىالأقلعلىأوبها،التسليم

منلناويتضح.الدينعنكثيرأابتعدقدداروينبأنعلمأ،للدينالحرفيالمفهوم

ولكنمؤمنا،مسيحيآكان،مبكرعمرفيكانحينماأنه"الذاتية"سيرتهكتاب

الاصطفاءفرضيةجاءتثمومن.بالمسيحيةالإيمانعنبهابتعدت""لايلجيولوجيا

هذه،الطبيعيالدينعلىالكلاسيكيةالبراهينجذورذهنهمنفاقتلعت،الطبيعي

فيداروينوينتهي.غايتهاوفيالمتعضيةالكائناتفيالقصدمنالمستمدةالبراهين

داروينفإله.إلهوجودإلىالإشارةإلى"الأنواع"أصلكتابهمنالختاميةالفقرات

أنواعهامننوعكليخلقأنعلى،بسيطةأشكالفيالحياةبذوريزرعأنفضل
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كما،داروينولكن.الناسبينالانتشارواسعالاعتقادهذاوكان.منفصلةبصورة

فقدالمعتقد.هذاعنتخلىقد"،الأنواع"أصللكتابهالتاليةكتاباتهمنلنايتضح

إيمانهلهيحفظممابكثيرأشدالشرومنالمصادفةمنالبيولوجيالعالمفيشاهد

اللهبأنعقليإقناعأبدأأستطيعلا"إنني:قالفلقد.وكريمخئرمخططبوجود

أجسامعلىلتقتاتأولهوللماحول؟ءا()ح!4النموسخلقتعفدقد،والكرمالقدرةالكفي

التيهيالقديمةالشرقضيةأنوالحقالفأر".لتلاعبالهرةخلقأو،الحيةاليساريع

ولا.منتظملمخططالارتقائيةالصورةبشاعةإلىبالإضافة،داروينإيماندفرت

بالأدلةسيققدفهو.طبيعتهبحكممتدينغير"هكسليأ!يكنلمداروينأنخلاف

منهناككانإذاأماوالخئر".القدرةالكفي"باللهإيمانهعنالتخليإلىوالوقائع

الوقايغتلكأخلقلم"إننيبقولهالرديستطيعفداروين،الدينتدميرعلىيلومه

قبل".منوموجودةقائمةفهيأخترعها،ولمالدامية

هوأيضأالإنسانعقلبأنالقائلةالفكرةبعد،فيمادارهـلنذهنإلىوتبادرت

ضربةالفكرةهذهوبدت.للبقاءأداةكونهعنيزيدلالذلكوأنه،ارتقائينظامنتاج

منفصل،كمبدأعرشهاعنالنفسأوالعقلتخلعفهي.الآخرينإلىسذدهاأليمة

شكلاالذيالأمر،الارتقائي)التهابؤ(التكيفعواملمنعاملأمنهاأومنهوتجعل

سيمسيانإنهماإذ،أرقىشرعيةايةمنويجزدهما.معأوالدينالعلمعلىسيقضي

داروينوحدوستأملاتفإن،حالكلوعلى.البقاءأجلمنللصراعسلاحينفقط

نأإذ،الآخرينالناسمنكبيرعددتأملاتصورتعكس،الشيءبعضالمرتبكة

داروينمنورغبة.انتظامأوترتيبدونبالحدوسألقتقدالمذهلةالجديدةالمعرفة

أعمقدينيةدراسةبأنعلمأ"،"باللاأدرينفسهوصففإنه،الدغماتيةتجنبفي

دليلأيعلىبتاتأيعثرلمفداروين.بالملحدوصفهإلىبناتفضي،لآرائهوأحدث

ف!نمابالملحد،وصفهفيالبعضترددأما،الإلهيةالعنايةوعلىللكوناللهخلقعلى

الذيالدليلفإن،حالكلوعلى.دغماتيآيكونأنفيبالذاتترددهإلىفقطيعود

المستقبل.فيواضحأيتبذىقد،عليهيعثرولمداروينعنهبحث
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داروينأعقاب

الارتقائيةوالفلسفاتالمناظرات

اللفة،إلىأوالبركةإلى،الشرأوالخيرإلىإيماءةأيةأرىلابأكملهالكون"في

لامظلمبغموضمرفوقةوأشاهدها،المطلقالسيدهيوحدهاالضرورةفقطأجدبل

المتضائلةالظلالتلك،شرارةمنضوءأوهىولولنايضيءولا،قرارأولهقاع

حلم".ظلالكالسهم،المارقة

الليل"مدينةبعنوانوالمعروفطومسونجيمسكتابفيجاءماهذا

إلىخلصالذيالوحيديكنلملكنه.متشائمأبطبيعتهكانفطومسون."المرعب

كلبأنخلالهالإيمانكانزمنففي.والعلمدارويننظريةمنومعتمةكئيبةاستنتاجات

أساسهووحدهالكتابوأن،اللهمنوحيهيإنماالمقدسالكتابفيواردةكلمة

مثلفي،الاجتماعيللنظامالوحيدةالقاعدةهوالمسيحيالدينوأنالوحيد،المسيحية

التيالضرباتأنسيماولا،الهينبالأمرليسالتكوينسفرتكذيبيكونالزمنذاك

والنقادالوضعيونالمؤرخونرضهجسمإلىسذدهاإنما،للدينوداروينلايلسذدها

يأهذايومنافيتثيرتعدلماللاهوتيةالمناظراتأننعلمإننا.الشديدالرصقالدينيون

التفسيرالمقدسالكتابفيوردمايفسرونلااليومفالمسيحيون،اهتمامأوانتباه

جاءتثمومن.الانفعالاتوتلهبالعواطفتستثيركانتيومذاكلكنها،الحرفي

موضوعهاوكان.اللاهوتيةالمناظراتمندائرةأوسعفكانت،الأخلاقفيالمناظرات

فيوالغايةالقصدباستئصالهاالقيمجميعهدمتقدالداروينيةكانتإذاماحوليدور

المعارضينإلىالتقليديةبالمسيحيةالمؤمنينغيرمنالكثيرونانضموقد.الكون

الكاتبويحدثنا.معقولنظاميسودهبعالمالإيمانأنواعجميعمعيتناقضلمذهب

"ملتوسبتأثرهبسببشابانتحارعنكتبهأحدفي)س!4!س!ول(ريدونوودالفكتوري

ملتوسكتابوسمى،الألوانكئيببجلدكتابيهماالشابذاكجفدوقد"،وداروين

ذلكومع.اليأسكتاب"الأنواع"أصلوكتاب،الشكبكتاب"السكانفي"مبحث

.التقدمتعنيالداروينيةبأنيسئمونآخرونهناكفكان

منيحصىلاعددإلىوتشعبتوالارتقاءالنشوءنظريةحولالمناظراتتطورت

تقريبأعالمكل"إن:يقولم1872عامفيداروينوكتب.بدلوهكلوأدلى،الفروع

للعمليةكوسيلة،الطبيعيبالاصطفاءوكذلكوالارتقاء"النشوءبمبدأاليوميسفم

لويسهارفاردجامعةفيوالأستاذالأميركيالطبيعيالعالمفإنذلكومع.الارتقائية
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البحثفيجادأعمرهبقيةأمضىوقد.داروينبنظريةيسفملم33!!ول(أ)2أجاسيسز

للدينوالناقدالحرالمفكرأنذلكعلىزد.وصفهاكما"الفظيعة"النظريةهذهلدحض

كمعجبالفكريةحياتهبدأالذي،بتلرصموئيلالفكتوريالعالم،التقليديالمسيحي

الناسعلىعرضالذيبالمخادعونعتهداروينعلىارتدماسرعان،ونظريتهبداروين

الاصطفاءمبدأرفضولكنهوالارتقاءالنشوءبنظريةبتلرسفملقد.مغلوطةتفاسير

)،3!!أول(ميفارتجورجالكاثوليكيالأحياءعالمعبرلاماركإلىوعاد،الطبيعي

كتابهفيبتلراتهمم9187عاموفيم(.)1871"الأنواعتكوين"سفركتابمؤلف

منتعصبآأشدبأنهاالعلميةالمؤسساتوحديثأ"قديمأإالارتقاءبعنوانالمعروف

ولكن،الجديدةباللاماركيةيدينأيضأأصبحشوبرناردانكما.الدينيةالمؤسسات

العقل،أوللعلماستهوائهامنأكثرالعاطفةتستهويواقعهافيكانتالآراءتكجميع

الأخلاقيين.إلىبالنسبةوذلك

نأعلىالتدليلوحاول،والدينداروينبينللتوفيقفسعىالمفكرينبعضوقام

ارتقاءإنهؤلاءقالوقد.الإلهيالقصدمعتتفقوالارتقاءالنشوءفيدارويننظرية

رفيعلأمروروحيعاقلكائنإلىالبدائيالطينمن)ولهص!(،لانهائيدهرخلالالإنسان

ككائنالإنسانوجودفإن،وآلامقسوةمنالطبيعةفيبماتسليمنامعونحن.وجليل

آساالأميركيالطبيعيالعالموجدتوهكذا.جدلأوشككلفوقواقعهوعاقل

مرةذاتسبقوقد،للطبيعةالغائيةاسترجاعهعلىداروينيمتدحالأ!!د!(غراي

اللهإنشاءفيالمتمثلةالعجيبة،الكبرىالعجيبةفييتأملوهووارتعبذهلأنلداروين

كل"وعلى:قائلينكارليلوالسيدةالسيدعفقوقد.وحيدةبسيطةبدايةمنالحياةكل

بالاهتمامجديرغيرالأمرهذافإن،منهاننشألمأمأيميبةمننشأناوسواء،حال

روش!جوشياالبارزالأميركيالفيلسوفأيضأوقال."الروحيةلحياتنابالنسبة

اختلافومع."بالحيوانشبيهآليسالقيمينشدالذيالبشريالعقل"إن:)?لاهول(

نأيستطعولميجعللمداروينفإن،أولئكنهجمعالمذهلالاختلافداروينمنهج

جديدةمعرفةللإنسانوفرقدداروينأنذلكإلىأضف.متوحشأكائنأالإنسانيجعل

الفهمعنباحثأالمادةفوقفسيتسامىوجودألهأنطلماالبشريالوعيوأن،مذهلة

والخير.

يتطرقلمداروينإنقالواالذينالحيويبالمذهبالمؤمنينبعضهناكوكان

هؤلاءويستطرد.والارتقاءالنثموءلعمليةالحقيقةالعللوهيألا،الهامةالقضيةإلى

هذاعماءعلىوبموافقتنا،وبدورهالطبيعيالاصطفاءبمبدأتسليمنامع"إنه:فيقولون
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كاملةأنواعوحتىالأفراد،منالملايينينقرضحيث،ووحشيتهالطبيعيالاصطفاء

فيبماأيضأأخرىعواملهناكأنلنايبدولكنه،بيئتهاعلىيطرأعارضتغيربسبب

سلوكأيكونمامرارأالمتعضيةالكائناتفسلوك.بأكملهاالحياةتخللالذيالعقلذلك

عمليةإلىشيءكلنعزوأنعليناالعسيرمنيجعلالذيالأمر،مذهلةبصورةهادفأ

الطبيعيالاصطفاءيستطيعفهلحالكلوعلى9:سائلينهؤلاءويسترسل.أميكانيكية

قالكما،الحياةتتخللالحياةإرادةأنذلكعلىزد.؟"بالذاتالحياةنشوءيقفلأن

نتيجةتكونأنللخمودالقابلةغيرالحيويةلهذهيمكنوهل.وبيرغسونشوبنهاور

زادثمومن،كبدايةقبلمنؤجدتقدتكونأنيجبالحيويةفهذه؟ميكانيكيةلعملية

النشوء""عفة،الواقعفيهي،هذهالحياةقوةأنولربما.قواهافيالطبيعيالاصطفاء

العلة.هذهتستخدمهاالتيالوسيلةكونهيعدولاالطبيعيالاصطفاءوأنوالارتقاء،

طويلة،مسافةيركضونالناسمنمجموعةشاهدناإذاإإننا:قائلينهؤلاءويتابع

البعضشاهدنابينما،المباراةمنوخرجالجريعنتوقفقدبعضهمأنولاحظنا

هذاسبقعلةإنالقولالغريبمنسيكونفإنه،منافسيهويتقدمبقوةركضهيتابعالآخر

الياقتهم(،"إصلاحهمعدمبسببالمباراةمنالبعضذاكخروجإلىتعودالبعض

بهذهيهتمونولماذا.ركضهموراءالسببعنالمانعالسؤالذاكنسألأندونوذلك

أنفسهمعلىويوفرونشجرةظلالتحتيجلسونلاولماذاال!ثماقة؟المنافسة

سببها.عنشيئألنايقللمولكنهالطبيعةفيمنافسةهناكأنداروينقال!لقد.؟!التعب

فاذا؟نطرحهألاوينبغي،أهميةذيغيرالسؤال!هذامثلإنيعتقدداروينكانفهل

الأهميةبالغةقضاياعنبأبصارناسينحرففعندئددوغما،الطبيعيالاصطفاءمنجعلنا

.بيرغسونقالهماهذا،الطبيعةإلىنظرتناويشؤه

حاسمة،نتيجةعنوالارتقاءالنشوءنظريةمعللتوافقالجهودجميعتسفرلم

وعالمالحيوانعالمبينبالفصلأحيانأوقاموا،معهاالتعايشتعؤدواالناسلكن

والقيمة.الطبيعةبينوبالتفريق،الإنسان

نظامأولهابأن،القرنذاكلإنسانتوحيعشرالثامنالقرنفيالطبيعةكانت

بعدأما.بهاالاقتداءعلىالإنسانيستحثكانالذيالأمر،وخيرأوكرمأأ"هرموني

.للإنسانكقدوةأبدآتصلحولا،ومتوحشةمرعبةلكنها،ساحرةتبدوقدفإنهاداروين

يضعالذي،الطبيعيبالمذهبآمنواالذينأولئكأيضأهناككانأخرىجهةمنولكن

مثلأفعلتكما،عنهالحادالفصلذاكيفصلهولاالطبيعيالنظامإطارداخلالإنسان

بالمادية،أعداؤهاوصفهاوقدأحديةفكانتالداروينيةأما.كنتثنائيةأوديكارتثنائية

http://www.al-maktabeh.com



الحديثالأوروبيالفكر.تار-422

الطبيعيالعالمبينالفصلولاوجسد،عفلمنبثنائيةبالتسليمأبدأتقبلتكنولم

إلىويستجيبآخرمتعفب!كائنكأيحيكائنهوالبشريفالحبوان.الذهنيوالعالم

داروينبعدأصبحقدفالإنسان.منهاجزءتشكيلعلىيعملهذهباسنجابتهوهو،بيئته

قبل.منعليهمتعارفأأبدآيكنلمالذيالأمر،البيولوجيالطبيعيالنظاممنجزءآ

مأساويةاستنتاجاتإلىوالارتقاءالنشوءنظريةمنانتهىقدالبعضكانإذاأما

لداروين،فوفقآ.بالتقدمالإيمانمعمتكاملةجعلوهاقدالناسمعظمفإن،منشائمةأو

أفراد.حسابعلىكانولوحتى،جنسأونوعتقدمإنه،ومحتومدائمنقدمهناك

فإذا.وكفاءةقوةمطردةبصورةوتزدادبيئتهامع)نهايأ(تنكئفالحبةالكائناتأنكما

الكائناتمنترتقيفإنهاالحياةأما،ويعبشيبقىالصالحفإنينقرضالصالحغيركان

لهاوفرحبث،بالتقدمالفائلةالنظرياتإحدىكانتالنظريةوهذه.العلياإلىالدنيا

أفليس.والملائمالصحيالمناخالفكنوريالعهدفيالاقتصاديوالازدهارالاستقرار

الأفراد،منيحصىلاعددجثثفوقأمامآالمنطلقجيشانهفيالجبارالطبيعةمشهد

مرعبآ؟كانولوحتىملهمآمشهدآ

بالمذهبالثقةإضعافعلىالداروينيةعملتفلقدالفلسفيةالناحيةمنأما

المزيدفيهافلسفةإلىهيغلهجروا"ديوي"جون!شبابففلاسفة.العقليأوالمثالي

للارتقاء،نتاجآالعقليكونأنالمتوجبمنأنهلهمبدافلقد.الطبيعيةالنظرةمن

الحيالكائنعنسلخهالصعبمنفالعقل.الطبيعيللاصطفاءحصادآوالأفكار

يعودأفلا،ومفهومآمعنىللكونبأننعتقدكنافإذا.الإنسانعنمنعزلكمبدأهـاقامته

منيتمكنوالمولذلكومعناهالكونفهميستطيعوالمأسلافناأنإلىذلكفيالسبب

ومفهومه؟الكونفحوىأدركواالذينأولئكأنسلقدالطبيعيالاصطفاءوأن،البقاء

والعقل،أداتهاهوالذهنولكن،الكونفيتنبضقدالحياةقوةأوالإرادةأوفالغريزة

شوبرناردجورجمسرحيةأبطالأحدلسانعلىوردتوقد.وييميماؤهالبقاءملمحهو

.موجود"أناولذلكأفكرأناوليس،أفكرولذلكموجود"أنا:القائلةالحديثةافظرية

وهوالطبيعةثمارمنثمرةهوفالعقل.العقلفيالظنلإساءةجديدسببظهروهنا

ذلكفيفالسبب،منتظمكونالكونإنأقولأو،باللهأؤمنكنتإذافأما،الفهميعني

الزعمإلىالهوىبيجنحإذاأما.لعقليالملامحهذهأوجدالذيالبقاءتنازعإلىيعود

نتاجمنهوبالذاتعقليأنسأتذكرفعندئد،حقيقتهفيمطلقهوهذاإيمانيبأن

الزرافة.رقبةأوالقردذيلشأنذلكفيشأنه،بقاءأداةجوهرهفيفهولذلك،الارتقاء

قداللامعقوليةهذهأنوالحق،الداروينيةعليهاتنطويالتيالأفكاربعضهيتلك
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اليأسبصورتطالعناأنتستطيعفهي.والمتفائلةمنهاالمتشائمة،الصورمختلفترسم

نفوسنافيالتفاؤلتشيعأنوتستطيع.الكونعلىالمسيطرةوالغريزةالعمياءوالإرادة

المبدعةطاقتهمنأبدآينتقصلاالطبيعيالنظاممنجزءآالعقلكونإنلنافتقول

وأعني،القديموالفكرالجديدالفكربينالأساسيالفارؤاأمامنايزاللاولكن.كأداة

بوصفهفالعقل.الطبيعةميدانخارجالبشريالعقلنضعأنبالإمكانيعدلمأنهبذلك

الطبيعة،فهمعلىقادربأنهالفخورزعمهجانبأيطرحأنعليهيتوجبالطبيعةمنجزءآ

الحي،كياننامنجزءآكونهعنيزيدلافالعقل.عنهالمنسلخالأشياءلأحدالمرءكفهم

مزمارالمفكر""المزماريعدلمفالإنسان.الحياةلعبةفيمعثنبأسلوبيشاركحيث

العالم.منمعاديآموقفآيتخذعقلهيعدولم،باسكال

فالآراء.تدؤنأنمنأكثرالداروينيةعليهاتنطويالتيالأفكارأنوالحق

الفكرية.حياتناميادينمنميدانكلدالىعميقآنفوذآعقلناإلىنفذتقدالارتقائية

الاهتمامأنذلكعلىزد.تطورهامجرىفيالظاهرةلدراسةمألوفةقاعدةوأصبحت

وقد.والصناعةالتجارةميادينحتىودخلالأكاديميةالدوائرمنخرجقدبالارتقاء

فيانتشارهاحيثمنالداروينيةإلىيجبمماأكثرعزوناقدالسالفقولنافينكون

ونحوالتاريخيةالتفاسيرنحوعشرالتاسعالقرنانعطافلأنوذلك،الحياةميادين

.والتياراتوالفلسفاتالعلوممختلفتناولإنهإذ،شموليةأوسعانعطافآكانالتقدم

قوىاستوعبالذيالأنموذجيالمنعطفهذامنجزءسوىتمثللافالداروينية

ونضوجالديكارتيالمذهبمجاليوبعضالسياسيبيركوفكرهيغلكفلسفة،مستقلة

لتأثيرالشهيرتقويمهفيديويجونأننذكرأنالمانعمنولكن.التاريخاحتراف

عامفيوالصادر"،الفلسفةفيداروينإأثركتابهفيوالوارد،الفلسفةفيداروين

عرشعلىملكآ(الانتقال)أوالتحولمبدأتنصيبداروينإلىعزاقد،م9091

حالمنبدلآتغيرعمليةمنحالفيللأشياءمشاهدتهحيثمنوذلك،العلوم

بالفكرالانعطاففيالأشدالفاعليةللداروينيةكانأنهريبولا."الأفلاطونية"الخوالد

سبيلأالعلميةوالأبحاثالعلماعتمدفداروينذلكفيغروولا،المبدأهذانحو

"إن:قائلأديويأضافولقد.وكومتهيغلمنكلعلىيتميزوبهذا،ووسيلة

يعدفلم.والتجريبيةالتعدديةلصالح،المغلقالميتافيزيقيهيغلنظامهدمقدداروين

فيالنظريمعنوأمسى،الحركةهذهيدرسأصبحبل،هناحركةوجوديفترضالمرء

وفيحركةمنحالفيوهوويرصده،عالمبناظريإليهوينظر،طبيعيموضوعكل

جديدةرؤيةعشرالتاسعالقرنأواخرأبناءلجميعتوفرتوهكذا.عمليةمنحال
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المذهبصقعفوقيهبمنعشنسيمكأنهوالارتقاءالنشوءمذهبوبدا،للأشياء

."والقدرةالطاقةالسليبالمثالي

الفكر،علىالمسيطرالمنهاجالعلموصيرورة،العلميةالنهضةأنخلافولا

لاحظوقد.فردأوكشخصآخرإنسانأيمنأكثرداروينإلىفيهماالفضليعود

وقد.ومنهجأموضوعأواعتمادهالعلمإلىالانعطاففيالماثلالتغيرهذاالكثيرون

الأميركيالفقيهعليهوعلق،م185و.م1845عاميبينحدوثهباتيسونماركحدد

المهاويأعمق"إن:قائلأم1865العامقرابةحثاه+()3هولمزوندلأوليفرالشهير

أخذواالناسأنحيث،أبيوبينبينيالفاصلةالهوةهذههي،الأجيالبينالفاصلة

المؤثرةالشخصياتمناإن:يقولهولمزوأضاف."العلمبمنظارالعالمإلىيتطلعون

وكان.)س!امم!س!دا!(لمابكلوهنريسبنسر)3(هربرت،داروينجانبإلى،التحولهذافي

متعددضخمأتاريخيآمؤلفأوضعوقد.عصرهتوينبيويعتبرهاويآ،مؤرخأهذابكل"9

.ام86واام857عاميبينماوأصدرهإنكلترا"فيالمدينة"تاريخوعنوانه،الأجزاء

يختزلأن"بكل"حاولوقد.منهمكتبتهتخلوالفكتوريالعهدفيبيتأييكنولم

"بكل"،منبكئيرشهرةأوسعأخرىشخصيةوهناك.ومضبوطدقيقعلمإلىالتاريخ

الكوناختزلالذي،سبنسرهربرتوالعلومالمعارففيالموسوعيذاكبهاوأعني

.والارتقاءالنشوءمذهبعلىفقطيقومعلمإلىبأكمله

يمثلوكان.عشرالتاسعالقرنمنتصففيفيلسوفأشهرسبنسرهربرتكان

وأالتركيبعلىالقدرةهائل،"كومت9!وكان.وداروينكومتمنمزيجمننوعأ

الأمر،الوضعيالعلميالمنهجينهجوكان.المعرفةميادينمنميدانكلفيالتأليف

الفكر،تكاملإلىيتوقكانجيلهأنحيث،معاصريهلدىشديدأهوىصادفالذي

الطبقة"ماركسأحدهمسفاهوقد.سبنسرهربرتبعدقيمتهتدثتالذيالتكاملهذا

مميزاتأبرزمنهـان.بريطانياكومتبأوغستندعوهأنفنظغنحنأما."الوسطى

ولاكومتولاهيغلإليهيفتقرلاالتشديدوهذا،الارتقاءعلىتشديدههوفلسفته

بيروفون"إلايلبومتأثرأ،عليهتأكيدأوأشدهمأوضحهمكانسبنسرلكن،ماركس

عنهيتحدثأنوقبل،الأوساطمختلففي"للأصلح"البقاءمبدأأشاع.)عح!!(

فبينما.والارتقاءالنشوءفيمتكاملةفلسفةوضع،لداروينخلافآفسبنسر،.داروين

اعتبرفدليلأ،ودليلأفقرنيةقرنية،مذهبهعلىوالدلائلالقرائنيجمعداروينكان

منمجالكلفيمغامرأبمذهبهوانطلق،مقضيأمروالارتقاءالنشوءأنسبنسر

.الكونمجالات
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التدليلفيورغب.والارتقاءالنشوءلقوانينيخضعبأكملهالكونإنسبنسرقال!

وعلىالفيزيائيالكونعلىأيضأبل،الحياةعلىفقطينطبقلاالارتقاءأنعلى

سبنسرقوانينأما.ذاتهاللقوانينبدورهمايخضعانهذينإنحيث،البشريالمجتمع

يلي:مافهي

اللامتجانس.إلىالمتجانسمنوترتقيتثأالأشياءجميعإناولآ:

المتخفف.إلىاللامتخئفمن:وثانيأ

محددوغيرال!ث!كلوحيدمتناثرنسق"من:المتكاملإلىاللامتكاملمن:وثالثآ

نسبيآلما.ومحذدالأشكالومتحددمركزنسقإلى،نسبيأ

،الأخرىعنمنهاالواحدةومنعزلةبسيطةبذراتبدأالكونأنسبنسرويرى

نظامفيمعآوتعملالانتظامرفيعة)ئنى(إلىوسينتهي،الفراغفيباتساقومنثورة

عنمنهمالواحدمنعزلبأفرادبدأالبشريالمجتمعاإن:أيضآويقول.واحدمركب

نظامنحوانطلقثمومن،التخصصمنوخاليةبسيطةبأعمالمنهمكلويقوم،الآخر

.وتواقفآ"تخصصأوأشدتنؤعأأكثر

أمامهتصمدلمالذيالأمر،سبنسركتبهماكلمنتشعالموسوعيةالمعرفةكانت

".يقاسلاتفوقأعلي"بالمتفوقينعتهعنهيتحدثحينماداروينوكان.معارضةأية

وأعرضهمشهرةأوسعهموكان.عصرهفيالمفكرينأعظمكانسبنسرأنريبولا

المتحدةالولاياتفيمكتبةناشرقالهمانقولمؤلفاتهرواجإلىاستنادآونحن.شعبية

أوسعكانتأنفيلسوفأيلمؤلفاتأبدآيسبق"لم:)")5+(هولتهنريالأميركية

وعامم0186عامبينالواقعةالزمنيةالمدةوخلال.سبنسر"مؤلفاتمنانتشارآ

نسخةألف368منيقاربماوحدهاالأميركيةالمتحدةالولاياتفيبيعت،م3091

لاعددإلىبالإضافة،النشرفيالحقصاحبةالنشردورأصدرتهاالتيالطبعاتمن

نشرها.فيالحقتملكلادورعنالصادرةالنسخمنيحصى

القوانين"إن:قالوقد.كومتأوغستبوضعيةالارتقائيةنظريتهسبنسرمزج

وأالأشياءجواهرعنشيءبأيتخبرناولاوصفيةصيغآكونهايعدولاالعلمية

هذافيوسبنسر."للمعرفةقابلةغيرولكنها،موجودةشكلافهذه.أصولها

معرفةأيةعلىنستحصلأننستطيعلا"إننا:يقولإنهإذ،كنتمعيتفق،الموضوع

الفئةتقولحيث،فئتينإلىالوضعيونانقسموقد.أصولها"أوالأشياءبجواهرحقيقية

بينما،بهاالمعرفةعننعجزبأشياءالتفكيرأوالحديثمنئرجىفائدةلاإنهالأولى
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وبينالحدسيةتأملاتنابيننخلطلاأنشريطة،ذلكفيضررلاالثانيةالفئةتقول

والحدسالتأملمنيمنعنالافهو.الثانيةالفئةإلىينتميسبنسروكان.العليةمعرفتنا

اللاأدريينمعيصنفونهالمؤمنينالمسيحيينفإنذلكومع.للمعرفةقابلغيرهوفيما

بوضوحلنايبدوذلكومع.الدينيالإيمانأركانهرفيالطولىالباعلهمكانتالذين

ولكن.علميةبزخارفمغففدينمننوعأإليناقدمقد،ماركسككارل،سبنسرأن

إلىتستندولممتهورةكانتوتصاميمهسبنسرعمومياتمنالكئيرأنعلىدللتالأيام

يستحق،ممابأسرعالفكتوريالعملاقهذامكانةهوتوهكذا.البراهينمنيكفيما

أولئككجميع،ولكنه.وماركسوهيغلكومتلأوغستندأنهلنايبدوفهو

نأالمفروضمنكانالتيالحقائقتسبقأنلتأملاتهتركقدالطموحين""المدرسيين

العقلانيالصرحذاكمنقائمأالقليلالقليلسوىيبقلموهكذا.نظرياتهإليهاتستند

.الجبار

الاجتماعيةالداروينية

تطبيقههو،المعرفةوالغزيرالعلمالوافرسبنسرفكرملامحأوضحأنشكلا

ماباسمالناطقكانأنهذلكإلىأضف.البشريالمجتمععلىالارتقائيةللنظريات

والحق.بهاقالمنأشهرأيضأكانكماأ،الاجتماعية"بالداروينيةعليهالناساصطلح

فينظريتهلأننظرأ"،الاجتماعي"الداروينيبأنهسنبسرتعريففيمفارقةئمةأن

نظريةإلىأقربهي(نظريتهبنشرداروينيقومأنقبلأوجدها)التيالبيولوجيالارتقاء

ومن.المكتسبةالمميزاتبتوريثيعتقدكانفسبنسر.دارويننظريةإلىمنهالامارك

الذيالأمرالبقاءبتنازعالقائلداروينمبدأبصحةالكاملالتسليمسفمفلقدأخرىجهة

ترديدهعلىتعؤدالذيالمصطلحوكان.والارتقاءالنشوءلنظريةبالنسبةالمفتاحيعتبر

بمبدأعالمأكان!،إيكومنست9لمجلةسابقتحريركرئيسوسبنسر."الأصلح"بقاءهو

بنظريةالأخذإلىيتحولأنقبلوذلك،الليبراليالمذهبمبادىءمن"يعمل"دعه

المذهب.وذاكالنظريةهذهبينالوثيقالارتباطلنايظهرالذيالأمر،والارتقاءالنشوء

بقاءمبدأإن9:يقول)2!وللاس!،(كينزمايناردجونالبريطانيالاقتصاديالعالمكتبوقد

الفرديفالمذهب.!الاقتصاديريكاردولمذصبواسعأتعميمأاعتبارهيمكنالأصلح

الفردعلىبغريبليسوهذا،والارتقاءالنشوءفينظريتهفيفغالأعاملأبقي

فارتقاء.وتنوعأحريةأيضأيزداد،تقدمهخلالتعقدأيزدادإذفالمجتمع.الإنكليزي

مفتاحهيالمنافسةأنكماالقيود،منوالأقلالحريةمنالمزيدنحويتجهالفرد

تركهمويجوز،للبقاءصالحينغيرالفقراءاعتبارعلىسبنسرموافقةولكن.التقدم
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فلاننسىإذونحن.منهاالامتعاضعلىويبعث،سبنسرفلسفةيشينأمر،للانقراض

للأجيالبالنسبةأشدبؤسآيستتبعالحاضرالبؤسعلىالقضاء"إن:قالهماننسى

عامة،البشريالجنسمصالحضوءعلىالحاضرالبؤسفينتأملحينماوإننا.القادمة

أفضلعلىالعامةالإنسانيةالمصلحةيخدمإنماالحاضرشقاءأنلنايتبدىفعندئل!

الحكومةتزدادالرقيمعارجفيمسيرتهاالمدينةتابعتكلماأنهسبنسرويرى.وجه"

،الموضوعهذافيكومتأوغستنظرةمعالكليتناقضهيمثلالذيالأمر،انحلالأ

الذيجودوينالفوضويإلىبنايعودفسبنسر.كومتوبينبينهتشابهآثمةبأنعلمأ

المنبعالعصرذاكفيكانفسبنسرذلكفيغروولا.عشرالتاسعالقرنمطلعفيعاش

لاقتوقد.وكيانكمبدأالدولانيةمناهضةفيتطرفأالراديكالياتأشدلإحياءالرئيسي

ضدها.قويةفعلردةم0188عامبعدالراديكاليةهذه

وهناك.وفضفاضواسعمصطلح"الاجتماعية"الداروينيةمصطلحأنوالحق

"بقاءأو،الطبيعيالاصطفاءخلالمنوالارتقاءالنشوءقانونلتطبيقالأساليبشتى

تلكبينيخلطأحيانآسبنسروكان.الاجتماعيالإنسانيالتطورعلى"الأصلح

وأالأممبينوكذلك،المجتمعاتبينالسلميةالمنافسةيفترضقدفأحدهم.الأساليب

هذاتطبيقناحينونحن،الدولبينالحروبالمنافسةهذهئنشبوقد،الدولبين

نتيجةالاجتماعيالداروينينظرفيتكونحينئدفالحرب،المنافسةعلىالأسلوب

هيغلمنكلمرارآبهقالما)وهذالأمةمعدنتمتحنأنهاإذ،وصحيةصالحةمنافسة

المزيدعلىنستحصلالاجتماعيةالوحداتبينالبقاءتنازعخلالمنهـانناوسبنسر(،

وكفاءتها.المجتمعاتقوةمن

"إن:ولقول"الاجتماعية"الداروينيةوآخرحينبينيعرضسبنسروكان

وتنمووظائفيأمنظمةوهيالأفراد،بأجسامشبيهةحيةكائنأهيالبشريةالمجتمعات

."ومركبةضخمةنماذجإلىوترتقي،وبسيطةصغيرةنماذجمنوتنشأ،بيئتهاوتمتحنها

اجتماعيةمؤسساتبينالمنافسةخلالمنيحدثقدالارتقاءبأنآخريقولوقد

العالمفيالصمودعلىالقادرةالمؤسساتإإن:ثالثيقولوقد.مثلأكالعائلة،معينة

النزاعهذاوإن...للبقاءصلاحأدونهاهيالتيالمؤسساتتلغيأوتدريجيأتنسخ

يمكنالمنافسةفإنوأخيرآ."الحضارةلمجرىالعامةالمحصلةيحذدالذيهوالمستمر

هذامرارأالناسويربط.التقدممحصلةحيثمنوذلكالأفراد،علىتطبيقهاأيضأ

المنافسةبينمنطقيأنفزقأنينبغيوهنابسنبسر.الاجتماعيةالداروينيةمنالنوع

المنافسةوبين،المتعافيالنوعويبقىالمريضالنوعينقرضحيث،البيولوجية
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الأفرادبينالمنافسةفإنحالكلوعلى.بينهمايخلطأحيانآسبنسركانإذ،الاقتصادية

قالوقد.المجتمعاتبينالمنافسةعنواضحآاختلافآتختلف،المجتمعداخل

يعتقدكانسبنسرولكن.الفكرتينبكلتااستمساكهفيذاتهيناقضسبنسرإنالبعض

وكذلك،والإنسانيةللمجتمعالأفضلتحقيقبغيةتدور،الحرةالمنافسةبأنتقريبآ

تكثفآالأشدللفردبالنسبةوبالأفضل،فاعليةالأشدبالأفضلهنا)ونعني.أيضآللأفراد

.(للبيئةوتحديآ

علمهوبينالأيدلوجيةالعناصربين-وبكرم-خلطقدسبنسرأنفيهشكلاومما

ولوكمان!ثسشرمدرسةإلىيعودالذيالليبراليللمذهببالكثيرمدينفهو.للمجتمع

إلىتنزعكانتالتيبركإدموندلمدرسةالشيءببعضأيضآمدينآكانوربما،وهوبس

نظرةأنوالحق.بهبالتلاعبنسمحأنمنتعقيدآوأشدحيآكائنآالمجتمعاعتبار

كشأنتمامآذلكفيشأنه،بهالخاصينوزمانهمكانهعنتكشفالعالمإلىسبنسر

نظامبأنهمفترضنظامفيفأدخلهسيمونيالسانالنزوع""هزبالذيكومتأوغست

وأنتربولوجيااجتماعمنالمفترضينبالمعلميندفعقدسبنسرفإنذلكومع.علمي

فهذا.وسبنسرداروينزمنإلىالأخيرالعلمهذامولدويعود.الأمامإلىبعيدآشوطآ

الشعوبأنافترضولقد.وارتقائهاالأنواعنشوءنظريةظلالفيؤلدقدالعلم

فتلك.البيولوجيبالسلممقارنةوذلك،التطورسفممنالسفلىالدرجةتمثل""البدائية

،البشريالجنسأسلاتهيالحياةمنالبسيطةالصورأنكماأسلافنا،همالشعوب

الدرجةهوأ*أولول(3)ولمثلآ)28(الأرواحيةفدين.للتطوروقوانينكونيةدرجاتفهناك

ولكن.الارتقاءمنسلمخلالوذلك،أرقاهاهوالأحديةودين،السلممنالسفلى

بأنعلمآ،دحضهابللا،مغلوطةالذكرالسالفةالنظرياتهذهاعتبرقدالحاضرعصرنا

البحثبأنالناساعتقادمنزخومهاعلىاستحصلتقدالمجتمعاتمختلفدراسة

للتطور.بسيطةقوانينعنسيكشف

أنهغير،تجريبيةمنهوأكثر،سبنسرمندغماتيةأقلكانالا!+()53تيلرأنومع

البشريةالمؤسساتإإن:قالإذ،التطورقوانينعنيكشفأنالزمانمنيترقبكان

وذلك،الأرضيةالكرةعلىالأخرىمنهاالواحدةتخلفحيث،الطباقيةكالصخورهي

للتثاليكهذهعظمىقوانينفيالشكبدأالقرننهايةوقرابة."منتظمةسلسلةفي

فريدهوبدائيمجتمعكلبأنالاعتقادإلىالأنثربولوجياعلماءنزعحيث،الارتقائي

بالنسبةكانسبنسرولكن.تخطيطهسبقأنموذجأيفيإدخالهيمكنولانوعهمن

نأغير.معآوالاجتماعالأنثربولوجيعلميمنبعالإنكليزيةباللغةالناطقةللشعوب
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الاجتماععلمتعتمدلم،الاجتماعيةسبنسرفلسفةبصحةالثقةلضعفنتيجةإنكلترا،

الاجتماعيمذهبهدحضبسبب،سبنسرأنذلكعلىزد.حديثأإلاأكاديميكموضوع

خلال!الاجتماعبعلمنزلتالتيالشديدةالنكسةعنجزئيآمسؤول،م0091عامقرابة

العشرين.القرنمنالأول!النصف

القائمالاجتماعيبمذهبهسيماولا،الاجتماعيةداروييتهفيسبنسرأنوالحق

مرتاحينيكونوالمالذينالآخرينللداروينيينمعضلةخلفقد،ترحملامنافسةعلى

3()عح**لماسمرغراهاموليمالاجتماعيالداروينيقالفلقد.الرأسماليالمجتمعإلى

العنيدالمناصرقالم3918عاموفي.أوفلتصت"،شرهآولتكن!فلتتأضل:بصراحة

اتباعهاالمتوجببالقاعدةليسالطبيعيالاصطفاءمبدأ"إن:هكسليتوماسللداروينية

علىالسيطرةهوالارتقاءوإن،الطبيعةضدالعملهوالتقدموإن.البشريةالشؤونفي

أرنولدماثيومعهذافييتفقوهكسلي.خطاها"منخطوةكلفيالكونيةالعملية

يمكنلاوالإنسانفالطبيعة،الطبيعةتنتهيحيثيبدأأنالمرءعلى"يتوجب:القائل

الارتقاءبأننعتقدأنالخطألمن"إنه:يقولهكسليوكتب."بسرعةيتصادقاأنلهما

تهايؤآالأفضلكونهبسببيبقىالذيوأن،الكمالمنالمزيدإلىدائمنزوعهو

هـان.الأخلاقيالمفهومحيثمنالأفضلأنه،عادةأو،بالضرورةيعنيلا)تكيفأ(،

كانماهذا."...اجتماعيوفشلأخلاقيةنكسةإلىيفضيقدالفرشدغيرالارتقاء

.والارتقاءالنشوءنظريةفيهكسلييراه

اقتصادينظامإقامةفييرغبالفكتوريالاجتماعيالداروينيالمذهبكان

الداروينيةطتقناإذاولكننا.الدولةاشتراكيةأنواعمننوعأي،متمدنةمنافسةإلىيشند

عصرإلىبالمجتمعحتمأسنعودفعندئدوكاملأ،حرفيآتطبيقآالبشريالمجتمععلى

:يقولالما!(ا)مماء5بالوكآلنهتلرأدولفحياةمؤرخكتبوقد.التاريخيقبلماالغاية

فجة.داروينيةفلسفةكانتالألمانيالدكتاتوربهايدينكانالتيالوحيدةالفلسفة!إن

المرضىقتلالمتوجبمنأنهيرىوكان،وحدهابالقوةإلايؤمنيكنلمفهتلر

إنسانأيإن.غيرها"منصلاحأأقلبيولوجيالأنهابأكملهاشعوبوإبادةوالجرحى

تطبيقإلىسيعمد،راسخأاعتقادآالاجتماعيةالداروينيةمنالنوعهذابمثليعتقدشرير

في"والمخلبالناب"داميةتكونقدالطبيعةأنومع.ترحملابصورةالغابةشرعة

البشريبالمجتمعالانحدارفييرغبعاقلإنسانأييوجدلاأنهغير،الحيوانعالم

القرار.ذاكإلى

تنازعليس،البشريتحتماالبيولوجيالميدانفيحتىإنهآخرونقاللقد
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الذيالأمر،البيولوجيللبقاءكوسيلةأيضآموجودفالتعاون.الوحيدةالقاعدةهوالبقاء

أنهذلكعلىزد.وتعايشهمالمتعضينتكافلعالمفيالأمثلةمنالعديدبهيثمهد

جميعفيتنبضالتيالبقاءفغريزة،الحياةوبقوةالقوةب!رادةالتساميبالمستطاع

يرقىالبشريالجنسهـان.للشرلاللخيرتعمليجعلهامستوىإلىالحيةالكائنات

أرقىمرحلةالإنسانبلغقد،والتعاونالتكافلمنجديدةصيغباكتشافهالتطورمعارج

علىاعتمادهمنأكثر،العقلقوةعلىالمعتمدالعقلانيالارتقاءإنه،الارتقاءسلمفي

فيسلكهالإنسانأما،معينحدإلىالسلوكهذاتسلكالحيواناتهـان.العضليةالقوة

دماء؟وسفكجسديأصراعأالطبيعيالاصطفاءيعنيأنينبغيفلماذا.مداهأقصىإلى

فيممابكثيرأكثرالبقاءقيممنالاجتماعيةوللخدماتللسلامالمنطمالعقلفيفهناك

بهقالالذيالداميةالمنافسةمبدأدحضبالإمكانأصبحآنفأوردمماوانطلاقآ.غيره

الاجتماعيةالخدماتتأميننحوم0188عامبعدانعطفتأوروباأنوالحق.سبنسر

التنافس.علىالقائمالاقتصاديالنظاموتعديل

السؤالهذاعنبرناردشوأجابلقد؟لداروينالاشتراكيونيرتاحلماذاولكن

هـان،أغنياءإنكمللرأسماليينتقولالداروينية"إن:قالإذكالمعتاد،هازلبجواب

إلىفقطيعودإنما،الإلهيةالعنايةقصدإلىولافضائلكمإلىسببهيعودلاثرائكم

الالبيعيللمذهبمساندتهاإلىبالإضافة،للدينالداروينيةعداءأنكما."المصادفة

نفوسفيالراحةأيضأأشاع،الداميةالوقائعإلىرمشلهيطرتأندونينظرالذي

لندنوجاكزولاإميل،الطبيعيالمذهبمدرسةتلامذةأبرزمنوكان.اليسار

الشديدوبالاهتمام،الوحشيةوالصراحةبالجرأةتميزواالذينأمثالهمامنوغيرهما

طبيعيكانبلاشتراكيأزولاإميليكنولم.المجتمعفيالدنياالطبقاتبحياة

ويتساوى،ظروفهضحيةهوإنسانكللأنأحدأ،نلومألا"ينبغي:قالإذ،المذهب

جرمينالروايتهيقرأامرىءأييستطيعلاولكن.،العاملمعالرأسماليذلكفي

فإنوهكذا.الفحممناجمفيالعمالعلىوعطفبتعاطفيشعرأندون))،ولأ+!ك!(

يرتاحكانالذيالأمر،الصارمالفرديالمذهبدائمأتعنيتزالولاكانتالداروينية

أشدمعجبينكاناللذينمارينجيوأندروروكفللركجونالمتحفزونالرأسماليونعليه

كتبفلقد،الداروينيةانتحالالاشتراكيونأحيانأحاولوقد.بداروينالإعجاب

الاشتراكيةمعتتعارضلاالداروينية"إن:يقولمكدونالدرمزيالبريطانيالاشتراكي

هوالصراعبأنالقائلةفالفلسفة.!الاشتراكيللمذهبالعلميالأساسأنهاإذمطلقأ،

السهلمنكانأيضأ،المؤسساتتغيربوجوبوالقائلتبدلأالمشترطالحياةقانون
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قلوبأنإلىهنانشيرأنبنايجدر.وأهدافهمالمتطرفينأغراضلخدمةتأويلها

يأملونوكانوا،الآخرينلآلاموتتألمبالرحمةتنبضكانتوسبنسروهكسليداروين

عدوأسبنسروكان.ممكنأمرالتقدمبأنويؤمنون،ومصادرهاالآلامعلىبالقضاء

وقد.الحديثالعالمفيومبتذلفماتعملالحرببأنيعتقدوكان،للاستعمارلدودآ

وأشدمنتمينآبطبيعتهكانولكنهمعأ،والمحافظينالراديكاليينفيالشديدتأثيرهلهكان

منيكونقدأنهذلكعلىزد.البريطانيةالعقليةالمؤسسةفيعضوآيكونأنمنتمردأ

عماالداروينيةكشفتفلقد،الناجحينفقطيناسبمذهبالداروينيةبأنالاعتقادالخطأ

الذيالوجههذا(،الرومانعندوالبداياتالأبواب)إله""يانوسبوجهنيتشهسماه

.الكبرىالنظرياتجميعفيهتتجلى

التقدمنطرية

ولقد.عشرالتاسعالقرنأيدلوجياتجميعبينالمشتركالقاسمهوالتقدمكان

البشريالجنستاريخ"إن:هاريسونفريدريكالمذهبالكومتيالبريطانيالمؤرخقال

اللهروحإنيقولونهيغلأتباعوكان."ومغزاهالتاريخمعنىوهذا،النموتاريخهو

لمالوضعيينأنومع.الأقصىالكمالإلىوتقودهاالتاريخيةالعمليةداخلتسكن

إلىنظرتهمأنغير،المطلقأواللهكوجود،الميتافيزيقيةبالفرضياتيؤمنونيكونوا

منهمالبعضوكان.مستمرأتقدمأالتاريخفييرونكانواأنهمإذ،أيضآمتفائلةالعالم

الآخروكان،ذلكالمرءيعيأندون،المطلقخلالمنيجريالتقدمبأنيعتقد

كيفنتعلمأننستطيع،البشريةللقوىهـادراكناالمطلقبرفضنافقط"إننا:يقول

ماركسأنذلكعلىزد.التقدمفيالشكيخامرهلممنهماأيأأننرىوهكذا."نتقدم

كانتسواء،التقدمبفكرةيطالعناكومتأوغستأنكما.الهيغيليةالروحورثقد

الجليلكتابهفي)+ول!(بيري.ب.أوردجوبقد.محافظةأوليبراليةالنظريةهذه

آخر،مفكرأيمنأكثرالجهدمنبذلقدكومتأوغستإنقوله"التقدمفيإمبحث

معذلكعلىمتفقأ)1)ألملا(ملوكان.الفكرأصقاعفيثابتةفكرةالتقدمفكرةلجعل

قانونهوالمستمرالتقدمأنالناسمعظمعلمقدداروينأنذلكعلىزد.كومت

يؤمنكانداروينبأنالبعضهذااعتقدإذ،داروينفهميسيءالبعضبأنعلمأ،الحياة

إيمانهعن،الارتقائيةأيدلوجيتهفيبصراحةأعلنسبنسرأنكما.الهادفبالتقدم

:م9191عامفي)!حولولول!!(برونرإميلالناقدقالوقد.وعلاءأمامأالمستمربالتقدم

إنه...دحضأوبرهانإلىيحتاجولابديهيأمعتقدأأصبحتقدالتقدمفكرة"إن

ولكنهم،المرتابينبعضهناكوكان."نفيتهإذاتجرفإنكحيث،كاذبدينيمعتقد
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رجلصزحوقد.الشديدالتفاؤلمنالفكتوريالمدخلال،للغايةضئيلةأقليةكانوا

أعراضهناك"ليست:قائلأم5891عامبلفوراللوردالبريطانيوالفيلسوفالدولة

الطابعالماضيةعامالألفطوالكانتوالتيأمامآالمنطلقةالحركةفيارتدادولاتريث

".الغربيةللحضارةالمميز

حركةفقطتفترضتكنلمأنها،بالتقدمالمعتقداتهذهفيالنظريلفتومما

ولكننا.بأكملهالمجتمعحركةأيضأتفترضكانتبل،وباستمراروعلاءأمامأمنطلقة

هناكولكنالعلميةوالمعارفكالتكنولوجيااليومتتقدمأشياءهناكإنالقولإلىننزع

فالإنسان.وينحليتدهوروبعضها،حالهاعلىتزاللاالحياةمنأخرىمجالات

قدالسياسيةالحكمةوحتىوالأخلاقالفنونبأناليوميزعمالذيهووحدهالطائش

تتقدموحدةهوالمجتمعأنعشرالتاسعالقرنفيالمتفائلونافترضولقد.تقدمت

المستمرةالتكنولوجيةالمكاسبوبفضل.منهجزءكلتقدميستتبعالذيالأمر،ككل

اعتنقالتفاؤلهذاوبفضل.داروينخقفهاالتيالإيمانأزمةمنسالمأالتفاؤلخرج

ماركس.كارلوهوألاالفكتوريللمجتمعناقدأعظمبالتقدمالمعتقد
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الأرضية،الكرةفوقمضىفيماسكنتقدالآلهةكانتإذا9

.مركزها"يصبحواأنالآنفعليهم

مارك!("كارل

قانونإيجادفيتتمثلالاجتماعيللعلمالأساسيةالقضيةإإن

احوالمنحالةأية،القانونلهذاوفقأ،تنشىءحيث،الحركة

.محلها"وتحلتليهاالتيالحالالمجتمع

مارك!"!!كارل

المارحسيةأسس

الحدودمنمقربةعلىالواقعةالألمانيةتريرمدينةمنمواطن،ماركسكارل

مدينةفيوذلك،م1843عامفيإنجلزبفريديركمرةلأولالتقىولقد.الفرنسية

هيغلمدرسةإلىتعزفحيث،برلينبجامعةالتحقب!نجلزلقائهوقبل.باريس

نأومعم(.)1831سنينعدةقبلتوفيقديومذاككانهيغلبأنعلمأ،الفلسفية

التيالفلسفةبقيتالهيغليةأنغير،هيغلفلسفةوجوهبعضقدرمنحطقدماركس

الفلسفة.فيالدكتوراةدرجة)،ولحل!(ييناجامعةمنماركسونال.حياتهطوالفيهاثرت

ولا.وأبيقور")3(ديموقريطيساليونانيينالماديين"الفيلسوفينأطروحتهموضوعوكان

كارللهنادىالذيالوحيدالمذهببعدفيماأصبحتالماديةفالفلسفة،ذلكفيغرو

كانا،ونبوغهماركسذكاءأنشكولا.معأوالنظريةالعمليةحياتهطوالماركس

سدقدوالدائمالشديدتطرفهأنغير،الألمانيةالجامعاتفيلامعلمستقبليؤهلانه

والماديةالإلحاديةالنظرياتتبنىفماركس.الجامعاتفيالعملإلىمنفذكلعليه

فؤتالذي،فيورباخلودفيغال!ثمبابهؤلاءأبرزوكان،الهيغيليةالشبيبةبهادانتالتي
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حكومية.مؤسسةأيةفيللعملفرصةكلالدينمنالصريحمروقهعليه

وكانت.والأبحاثالكتبمنمجموعةماركسوضعالفكريةحياتهمطلعوفي

فيالفردوضععلىالشديدقلقهتعكسكانتلكنها،رومانسيطابعذاتجميعها

ماركسأصبحبعدماوذلكحديئأ،إلاوالأبحاثالكتبتلكتصدرولم.المجتمع

إلىرحلثمومن،الصحافةفيقصيرةلفترةماركسوعمل.الدوليللاهتماممحطأ

نظرياتتناقشكانتحيثأنديتهاوليغشى،الفكرعاصمةبهواءرئتيهليملأباري!

أيضآتعزفباريسوفي.برودينمذهبسيماولا،الاشتراكيةسيمونوسانفورييه

دائمةصداقةعنبإنجلزلقاؤهأسفروقد.باكونينكميخائيلالروسالثوريينبعضإلى

معأ،الفكريوالعونالماليالدعملماركسووفرتحياتهما،طوالبينهماربطت

كانتوإنجلزماركسصداقةأنوالحق.حياتهفيماركسإليهمااستندماكثيرأاللذين

الواقعهذاأنشكولاأمر،أورأيعلىاختلفامانادرآإنهماإذ،نوعهامنفريدة

لماماليأ،لماركسإنجلزمساعدةلولاأنهنذكرأنبناويجدر.عاديةغيرشراكةليمثل

الأمر،لهامشتريأتجدلاكتبتأليفعلىمنكبأعمرهيمضيأنماركسكارلاستطاع

بالفضلتدينالبروليتاريةالنظريةءنحيثمن،للماركسيينبالنسبةشاذأيبدوقدالذي

صاحبابنإنجلزوكان.إنجلزفريدريكوالرأسماليالصناعيلمساعداتالجزيل

البريطانية،مانثسشرمدينةفيلمصنعهفرعأوالدهأسسوقد.والنسيجللغزلمصنع

والدهإنإذالمولد،برجوازيأيضآفكانماركسأما.تركتهإليهآلتأبيهوفاةوبعد

جيد.ماليوضعوفيناجحأمحاميآكان

ثوراتنشبتماوسرعان.واعتنقهاالاشتراكيةالأفكارباري!فيماركستشزب

لهذايكنلملكن.الشهير"الشيوعي"البيانوإنجلزماركسأصدرحيثم1848عام

وكان.صدورهحينيذكرتأثيرأي،خالدةبشهرةيتمتعبعدفيماأصبحالذي،البيان

عامأحداثفيللغايةضئيلنفوذذاتكانتيساريةلمنظمةوضعاهقدوإنجلزماركس

إيجازأو)نجلزماركستصاريحأكثفلهوالشميوعيالبيانأنوالحق.م1848

،م1847عامفيالأولىمسودتهكتباقدوكانا.موقفهماعنوتعبيرآبلاغةوأفصحها

منانتهىقدحينذاككانمارك!إنحيثواحد،بعامالأوروبيةالثوراتقبلأي

عمرهمنالباقيةالبقيةأمضى،كداروين،بأنهعلمأ،لفلسفتهالأساسيةالمبادىءتحديد

فيدائمأأثرأم1848عامثورةخففتوقد.نظريتهيساندأوبرهانقرينةكلجمعفي

تئب.أنأبدألهايقذرلملثوراتللإعدادحياتهبعدهامنكزسحيث،نفسه

اضطرلكنه،كولنفيتصدرجريدةتحريررأسحيث،ألمانياإلىماركسعاد
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كانتالتيلندنإلىم9184عامفيلجأحيث،موطنهلمغادرةالثورةفشلبعد

ما،ماركسعاشوقد.السياسيةعقائدهمبسببالمضطهدينلجميعالملجأيومذاك

حماتهبنصيحةيعمللمفهو،مدقعفقرفيعمرهمنالأخيرةسنةعشرةالائنتيعدا

منه.الكثيريجمعوأنالمالرأسمنالقليليكسببانعليهأشارتالتي

يطالعكانحيث،لهمقرآلندنفيالبريطانيالصتحفمكتبةمنماركساتخذ

الشهيرةالأولىالدوليةللاشتراكيةالمؤسسوكان.الشيوعيةالرابطاتوينظمويكتب

غايةضئيلقدرعلىإلاحينذاكتكنلملكنها،م1864عامفيمؤتمرهاانعقدالتي

العمر،منوالستينالخامسةفيوهوم1883عامفيتوفيوقد.والتأثيرالنفوذمن

"رأسكتابههووأضخمهامؤلفاتهأهمأنشكلا.لندنفيمغمورةمقبرةفيودفن

وفاةبعدإنجلزوقام.م1867عامفيهذاكتابهمنالأولالجزءصدروقد."المال

الرابعالجزءأما،وإصدارهماوالثالثالثانيالجزئينصفحاتوتنقيحبجمع،ماركس

لرائعتهماركسإنجازعدمأنويبدو.كاوتسكينشرهفلقد"المال"رأسمنوالأخير

حلها.يستطعولممذهبهفياعترضتهالتيالقضايابعضإلىيعود

مطلعأكانفلقد،عاديةغيربصورةالثراءوفيرةالفكريةماركسخلفياتكانت

منبالفلسفةتزودأنبعدفهو.وانكليزيوفرنسيألمانيمن،الفكرثمارأفضلعلى

تاريخهامنحاسمةلحظاتوفي،باريسفيالاشتراكيةوتشزب،تقريبآمباشرةهيغل

الاقتصاديةالنظرياتالبريطانيالمتحفمكتبةفينفسهعلىدرسحيثلندنإلىرحل

ودلل،والدائمةالوثيقةالمرافقةعصرهفيالفكرتياراترافقوقد.الاقتصادوتاريخ

الألمانيةالفلسفةمزجفلقد.المذاهبواضعيمنالفلاسفةأقدرمنأنهعلىأخيرأ

هذامنوصنع،البريطانيالسياسيبالاقتصادثمومنالفرنسيةالاشتراكيةبالنظريات

وهكذا.عشرالتاسعالقرنعقولألمعمنمستخلصأونظامآمتناغمةوحدةالمزيج

الفلاسفةمنسبقهمنجميععلىتفوققدبأنهالراسخةالقناعةقانعأماركسوجدت

لعالموالرائدوالمؤسسالمنطروأنه،جديدةتاريخيةحقبةخلققدوأنه،والمفكرين

أشهد"لم:ويقولوغطرستهماركسخيلاءعن3(ولطح)32شورتزكارلويحدثنا.جديد

رأيأيمعيتسامحيكنفلم.ماركسمنللنفساستفزازأأشدإنسانأحياتيفى

لاهـانني.مهينباحتقارالرأيفيمعهيختلفامرىءأييعاملوكان،لرأيهمخالف

يعتبركانإذإ،"برجوازيبكلمةينطقوهوشفتيهعلىالازدراءيكفهركيفأذكرأزال

يبديمنكلينعتوكان،وأخلاقيفكريانحطاطأشدعلىمثلأوضحالبرجوازي

.!"بالبرجوازياعتراضأبسطحتى
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الديمقراطيبالحزببعدئل!غرففيماانتظمتحركةوراءهخففوفاتهوبعد

قاطبة.الأوروبيةالاشتراكيةالأحزابوأنجحأنشطأصبحماسرعانالذي،الاشتراكي

هذاوعن،المعاصرالتاريخفيأساسيأدورأالحزبهذايلعبيزالولالعبوقد

إلىيعودالحزبينهذيننجاحفيالفضلأنوالحق.الشيوعيالحزبانبثقالحزب

أساسيةنظراتاكتشفوابأنهمقالواالنقادبعضلكن.عقلهوصفاءماركستفكيرعمق

عامفيقالولقد.الأكاديميالعالمفيالقبولمنالكثيريلقلمأتهكما،مذهبهفي

لأن،وأساسيةشاملةمراجعةإلىبحاجةأمستالماركسيةبأنأتباعهأحدام009

ماركساليوميعتبرالعالمأجزاءأحدأنومع.لنبؤاتهامكذبةجاءتالأحداثجميع

مشعوذآماركسفييرونالبشرمنآخرجزءأانغير،الحديثةأزماننافيمفكركأعظم

ماركسبأنيعتقدونآخرونهناكولكن.التعصبوشديدالأفقضئقلدينومؤسسأ

فيالمغالينلتلامذتهضحيةكانوأنه،الجديدةللحقبةالمؤسسينالمفكرينمنهو

دينإلىمذهبهوحؤلوا،كنيسةنظرياتهمنوبنوامسيحأمنهجعلواوالذين،حماستهم

الأحجيةمتاهةفيندوراليومتراناوهكذا.حيأكانلوعليهليوافقماركسيكنلم

الماركسيةللنظرياتماننكرأنأبدأنستطيعلافنحن،ذلككلمعولكن.الماركسية

أنهمعالذيإنجلز،فريدريكوهوألاماركسرفيقننسىألاعليناكما،جبارتأثيرمن

الإثمار.وافرخصبأكاتبأبالذاتهوكانلكنه،عليهماركسبتفوقيعترفكان

الجدليةالمادية

أمرين:وبينالماركسيةبينيربطالناسمعظمإن

التحليلهذايقولحيث،الرأسماليللمذهبالاقتصاديالتحليلهو:الأول

وبحلول،متناقضاتأونقائضمنيكتنفهمابسبب،الرأسماليللنظامالحتميبالانهيار

محله.الشيوعيةأوالاشتراكية

ذاكمنوأشملأعرضالتفسيروهذا،للتاريخالماديالتفسيرهو:افافي

زمنأيوفيالاجتماعيالتغيرفيوالعليالأساسيالعاملبأنيقولحيث.التحليل

بدأكمانبدأأنالضروريمنولكن.اقتصاديأوتكنولوجيعاملهوإنما،كان

الماديالمذهبهذا9،الديالكتيكيالماديللمذهبالفلسفيالإطارببحث،ماركس

النظرةوبينهيغلجدليةبينيجمعأنحاولفماركسأسلوبأإ.والجدليجوهرأ

تمامماركسموقفهناندركأنالضروريومن.الواقعيةالحقيقةإلىالمادية

وأخرىعلميةنظرةبينالجمعمحاولةفيالغريبأسلوبهنتبينكي،الإدراك
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عنيدأ،وضعيأأوتجريبيآ،الوجوهمنكثيرفي،كانماركسأنوالحق.ميتافيزيقية

سنواتوخلال.الحواستؤكدهالامعرفةبأيةيسفميكنلمأنهبذلكوأعني

منالسخريةدائموكان،وداروينكونتنظرياتمنللغايةقريبآكاننضوجه

بالمنهاجالاحتفاظعلىأصرفإنهذلكمنالرغموعلى.الحدسيالمثاليالمذهب

ماركسيزعمالتاليةالصورةوعلى.الديالكتيكيةالحركةصيغةأي،الهيغليالجدلي

نأنجدالتاريخفيأوالطبيعةفينتأملحينمااإننا:ويقولالأشياء،سلوكبكيفية

وردةفعلمنيتكونجدليأأنموذجآأوتطورأفاعليتهخلالمنئعرضشيءكل

قدبللا،الهاملمنأنههنانرىونحن".للمادةالمميزةالخاصةهيفالجدلية،فعل

استنادآ،الذكرالآنفةنظريتهيؤكدماركسكانإذابمانعرفأنعليناالعسيرمنيكون

جعلأنهأوصحيحأ،دائمأالحالةهذهفييكونلاالذيالأمر،تجريبيةمشاهدةإلى

.جدلأونقدبأيتقبللا)دوغما(عقيدةمنها

الماركسيةهيالجدليةالماديةبأنالقولعلىدائمأئصرانوإنجلزماركسكان

العامةالقوانينعلمكونهاعنتزيدلاالجدليةإإن:يقولإنجلزكتبولقد.بالذات

فيالعلومتوخدوهي.البشريينوالفكرللمجتمعوكذلكوتطورها،الطبيعةلحركة

العصربأننشعروهنا.ذاتها"الجدليةللقوانينيخضعشيءكلإنإذ،واحدعلم

قالولقد.التقديرعميقهيغللأستاذهيكنكانالذيماركسفيحيأيزاللاالهيغيلي

كما،وتصورأعقلآليستفالحقيقة.عقبعلىرأسأالجدليةقلبهيغلإنماركس

فيمصيبأكانماركسقالكماهيغلفإنذلكومع،بهيميةمادةإنهابل،هيغلاعتقد

وماكانواالدغمانيين)93(الماركسيينأنوالحق.الواقعيةالحقيقةسلوكبكيفيةتكهنه

الجدليالسلوكبأنويزعمون،العلميوالمنهاجالجدليالمنهاجبينيساوونيزالون

الأشياء.جميعخصائصمنفطريةخاصة

الكمتحؤلأولها.الجدليةللماديةقوانينثلاثةبوجودوإنجلزماركسقالوقد

هذهتوضيحبغيةونحن.النفينفيوئالئها،المتناقضاتتداخلوئانيها،نوعإلى

التالية:الأمثلةسنضربالغامضةالصيغ

وهكذا.جليدإلىفجأةالماءيتحولالحرارةمنمعينةدرجةعند:الأولالمثل

ذلكعلىالسياسيالمثلأما.الكميةالتغيراتمنلسلسلةنتيجةالتوعيالتغيريحدث

مثله،شيءفوقشيئآفلتراكمأومتجمعةضغوطمنسنواتبعدتنشبثورةأنفهو

شيءهناكسيكونبل،ذاتهاالأشياءمنركاميكونلنوبعدئد،هذهمراكمتكولتتابع

دولابتعبثةعلىفلتقدم،طريفآخرمئلوهناك.المركومةأشيائكعنتمامأمختلف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحرجة،المرحلةبالعجلةالهواءكميةتبلغعندماوأخيرآ،نفخهفيولتتابع،بالهواء

لانفجار.سماعكيبقىماكلبل،دولابلديكيبقلنفحينئل!

وذلك.الطبيعةقانونهوالتغيرإن:والثالثالثانيالقانونينعلىالثانيالمثل

فالبذرة.بدورهئنفىثمومن،ينفيهالذينقيضهعلىداخلهفييحتويشيءكللأن

ولكنها،ستنحلالنبتةهـان.البذرةإليهاستتحولالتي،النبتةعلىداخلهاتحتويمثلآ

أحشائهفييخلق،الرأسماليكالنظامالاجتماعيفالنظام.جديدةنبتاتنشوءستوفر

الاشتراكيةنجدوهكذا.الرأسماليالنظامعلىالقضاءعليهالمحتومالاشتراكيالنظام

الصراعبأننعلمأنوينبغي.الثانيةالأولىأخيرآتنفيحيث،الرأسماليةفيمتداخلة

الشرسين.قاتليهيلدالهرمالحيفالكائن)03(.الجدليوطابعهاالعمليةهذهأسلوبهو

علىالماركسيةنقادفيجمع،العلومعلىالجدليةالماديةبتطبيقيتعلقفيماأما

ضررآف!نكدوغما،تطبيقهاعلىالبعضأصرإذاوأنه،ملموسشأنبذاتليستأنها

ذاتهالنهجعملهمفيينهجونالسوفياتالعلماءأنذلكعلىزد.بالعلميلحقبالغآ

حاولمرةكلفيللعلمبالنسبةمشؤومةالنتيجةكانتوقد.الغربعلماءيتبعهالذي

العالممثلفيولنا.العلمميدانفيالأرثوذكسيةالماركسيةتطبيقفيهاالماركسيون

ولذلك.قلتماعلىدليلأوضح،ستالينساندالذيلاصأ(طول!3)5ليسنكوالسوفياتي

حدهـالى،العلمميدانفيالصحةبالغنهجالجدليةالماديةأنإماللماركسييننقول

فيوفاشلةمغلوطةتكونأنهـاما،ذلكيعواأندونالعلماءمن""البرجوازيونيتبعه

العالمعلىمتفوقالماركسيالعالمأنلإثباتمحاولةكلفشلتولقد.التطبيق

منابتداءالماركسيينفإنذلكمنالرغموعلى.والتطبيقالنظريةميدانفيالبرجوازي

الماديةأنعلىيصزونكانوا،كستالينالفلسفةبأدعياءوانتهاءهـانجلزماركسكارل

يعنيإنما،الرأسماليللنظامالشهيرالتحليلوأن،لعلومهمالمميزالأساسهيالجدلية

كانتكيفعصرنافيشاهدناوقد.شيءكلعلىالجدليةالماديةقوانينتطبيقفقط

منحرفين،الدولةنظرفيبدوالأنهمالسوفياتبالعلماءالعقوباتتنزلالسوفياتيةالدولة

علىفقطتنطبقلاالجدليةالقوانينبأنيقولونفالماركسيون.الجا-ليالصراطعن

يكونولكي.أيضآالطبيعيةالعلومجميعلهايخضعأنينبغيبل،البشريةالشؤون

حالفيالأشياءيئساهدوأن،الديالكتيكيالكونروحيدخلأنينبغيماركسيآالمرء

جديد،مننفيهاتعيدئمومنوتنفيهانقائضهاتلدوكيف،التناقضحالوفيالحركة

النظرةمنقريبةنظرةنشهدونحن.جديدآنوعألتخلقالكمحواجزأحيانأتخترقحيث

وجوهفيتختلفالنظريةهذهولكن.الانبثاقية)31(بالارتقائيةالقائلينلدىهذهالجدلية
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المرءعجزعلىيشددونالانبثاقيينالارتقائيينإنإذ،الديالكتيكيةالماديةمعأخرى

الماركسيةأنبينما،مرتقبةغيرلنهوجوفقآتتوالدأنهاحيث،الحياةبحركةالتنبؤعن

هذافيحتىالماركسيةتعترضمشكلةأوقضيةثمةبأنعلمآ،المذهبجبرية

كتجمدإنجلز،سيماولا،ماركسقدمهاالتيالعديدةالأمثلةمنالرغمفعلى.الميدان

فيالثورةوبينالألمانيينالعبقريينهذينبينيوبطعالمأينشهدلمفإننا،وغيرهالماء

الأحياء.علمفيأوالكيمياء

يعتبرانهوكانا،داروينمذهبعلىمطلعينكاناهـانجلزماركسأنريبولا

فيأنجزماركسبأن،لماركستأبينهخطبةفيإنجلززعموقد.مذهبهمامعمتجانسآ

نتبينأننستطيعولكننا.الأحياءعلمميدانفيداروينأنجزهما،الاجتماععلومميدان

علىفيهايعثرعئهالداروينيةبدراسةطالبهحينمابهإنجلزأوصىفيماماركسموقف

وبينجهةمنهـانجلزماركسبينيربطونالذينالكثيرونهناكولكن.بهينتفعانشيء

أولوبينبينهماوكذلك،أخرىجهةمنالتاريخيةللعمليةالجديدالثوريالمفهوم

والاجتماعالتاريخعلىالديالكتيكيالمنهاجفتطيقهما.فغالاقتصادياجتماعيتحليل

المنهاجهذاأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.تناقضآوأقلنجاحآأوسعكانوالاقتصاد

لمنهاجهمابأناعتقداولقد.أبحاثهمافيدائمآاستخدماهاالتيالفكريةالأداةكان

العلمي.بالمنهاجأسمياهوقد،وشاملةكونيةصحةالوصفالآنف

ماركس.لكارلوالممئزالبارزالإنجازهوالديالكتيكيالمنهاجأنخلافلا

الناسبعضفإن،العالمفيشيوعيأواشتراكيأشهراليومهوماركسلأنونظرآ

بتاتآ.صحيحغيربأنهنعلمالذيالأمر،الاشتراكيةمبتدعهوماركسبأنيعتقد

مطالبةوكذلك،الرأسماليالنظامظلفيآلاممنالعماليعانيهماعلىفالاحتجاج

شرورعنالناجم،العماللبؤسكعلاج،الصناعيالانتاجوسائلبتمفكالمجتمع

وفورييهسيمونوسانأوينفروبرت.فلسفتهوسبقاماركستقدماأمران،الرأسمالية

جاكجانرؤيةفينجدكما.ماركسقبلجاؤواهؤلاءجميع،وبلانكوبرودين

،استغلالولاشرورثمةتكنلمحيث،البدائيةللشيوعيةالأصليللوضعروسو

التفاحةالتهامهبسببالجنةمنآدمطردأعقابفيجاءالذيالوضعبهذاوأعني

الماركسيةبأنعلمأ،ماركسرؤيةمنالكثيرتلكروسورؤيةفينجدأقول،الشهيرة

حيثمنتمامآبهاشبيهةولكنها،تفاصيلوأوسعلغتهافيتعقيدآروسوفلسفةمنأشد

والفكرالأخلاقمشروطيةومفهومالطبقيالصراعمفهومأنذلكعلىزد.الجوهر

قالهماإلىفلنستمع.ماركسكارليبتدعهمالم،بالماركسيةوالمرتبطين،بالطبقة
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لاقاعدةوهذه،الملكيةتتبعالسلطة"إن:عشرالثامنالقرنمطلعفيأديسونجوزيف

بنظريتهجاءيكونقدهذا)15(أديسونجوزيفإننقولونحن.جدلأ"أونقاشآتقبل

كتابهفيملسيتوارتجونقالهماإلىأيضأولنستمع)92(.هارينجتونجيمسمنهذه

أبدأبهيسمعولمبماركسيتأثرلموالذي،م9185عاموالصادر"الحرية"في

البلاد،أخلاقمنالأكبرالقسمفإن،صاعدةاجتماعيةطبقةنشاهد"حيثما،يومذاك

جونباستطاعةوكان."الطبقيبتفوقهاشعورهاوعنالطبقةتلكمصالحعنينبثقإنما

.وغيرهتسيديدس)3(القديماليونانيالمؤرخلدىأيضأهذهفكرتهعلىيعثرأن،مل

المحيطةالظروفنتاجهيالأفكار"إن:سبنسرهربرتقولأيضأننسىألاهناوعلينا

يومذاككان،ذلكسبنسرقالوعندما."الاجتماعيالوضعذلكفيبما،بالمجتمع

:يقولاستطردأنهإذ،العقليةللعمليةالمحددةالعاطفيةالعواملعلىبالتشديدمهتمأ

أنهاحيث،الأحاسيسهيبل،بهتطوحأوالعالمتحكمالتيهيالأفكار"ليست

ثابتة،قواعدتصبحعندما،المتقدمةالأفكارأنومع.لهاكمرشدالأفكارتستخدم

كقواعدكهذهأفكاراعتمادولكن،التقدممنالمزيدإلىبهوتدفعالمجتمعفيتفعل

لتقبلها".المجتمعصلاحعلىكليآيتوقفإنما،عمل

للنظامتحليلهماركسعليهاأقامالتيالعملقيمةنظريةأنذلكعلىزد

قبلآخريناشتراكيينأنكما،ريكاردووديفيدسميثآدممنبهاجاء،الرأسمالي

ماركس:قبلالأء3!()2(برايطوماسقالهماإلىمثلأفلنستمع.أيضأبهاقالواماركس

."العادلأجرهالعاملسلبمنالرأسماليينيمكن،متساوغيرلتبادلاحتياليأنظامأ"إن

منفريدآجبارآمركبأماركسكارلصاغ،أعلاهالواردةالأفكارهذهجميعمن

شأنهذافيشأنه،متلاحمنظامفيبينهايربطأنمنالجدليةمكنتهولقد.نوعه

ذلكإلىبالإضافةهناكهـان،وقصدآمخططآللتاريخبأنماركسقالفلقد.هيغل

علىمعهونتعاون،التاريخسرنقصأننستطيعالمناهجلهذهبإدراكناهـانه،منهاجأ

للعلمالذهبيةالأبوابلنفتحالمفتاحلناوفربأنهماركسويزعم.مقاصدهبلوغ

التاريخ.مخططداخلالمناسبمكانهيحتلحدثكلأنكيفنرىكي،الاجتماعي

الفلسفةأنإلينايخيلقد.الجدليةالماديةفهوماركسإلينايقدمهالذيالمفتاحأما

معكليأتتعارضلأنهاوذلك)32(،الحتميةأوالجبريةعلىلاالحريةعلىتشددالجدلية

يتطورحيكائنإنهبل،سكونيأليسالعالمبأدنوتقول،الطبيعةإلىالميكانيكيةالنظرة

وأ،المحادثةوهذه...وقولوردورد،قولمنالناسبينكالمحادثةأنهأوويتوالد،

الحوار.هذانتيجةمسبقآنعرفأنعليناالعسيرمنولكن.للمعرفةجيدةوسيلةالحوار
http://www.al-maktabeh.com
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يأبوجوديؤمنيكنلمماركسولكن.النتيجةبهذهمسبقأيعرفاللهبأنقائليقولقد

حركةقوانينتحديدبدقةنستطيعبأننايؤمنوكان،بالحتميةيدينكانفماركس.إله

كارليرىكما،العالمفهذا.بالمستقبلمسبقألنعرفاستخدامهاونستطيع،المادة

فإنولذلك،يسيرأينإلىيعرفوهو،ديناميكيةمادةمنفقطمخلوق،ماركس

نقادبعضذهلولقد.وقصدهسيرهخطمعرفةعلىأيضأقادرونالبشرمنالأذكياء

نأعلىيصرثمومن،المطلقأواللهوجودينفيأن،ماركساستطاعكيفماركس

حلوليماركسأنهلأم.منتظمةلقوانينوخاضعوهادفمعقولعالمهذاعالمنا

سبينوزا؟المرتداليهوديكزميلهالمذهب

فيرغبأنهبذلكأعني،نزعتهمالوضعيينيشارككانماركسإنالقولوزبدة

جانبأ،الضبابيةالتجاريدوبطرح،وحدهاالواقعيةلحقائقومعتقدأعلميآيكونأن

وكذلك،عشرالثامنالقرنمادييمنهذهرغبتهنبعتوقد.بالمطلقأوبالتهوالإيمان

منهجعلىتلكنزعتهقرانعقدولكنه.زمانهعلىمخيمأكانالذيالعلميالجومن

زواجآهيغلومنهجنزعتهبينالزواجهذايكونوقد،منهجهعنكليأالمختلفهيغل

شهوانية.أوحيويةيتفجرونأطفالبعضأنجبلكنه،متنافرآ

التاريخيةالمادية

التأثرأعمقتأثرفلقد.مذهبهفيالرئيسيالمركزالتاريخيةماركسفلسفةتحتل

مستقلةعمليةبوصفها،التاريخيةالعمليةعنيتحدثمرارأوكان،التاريخيةهيغلبروح

وأرغباتهمتراعيولاأمامهاالبشرتكتسحالتاريخيةفالعملية.البشرإرادةعن

ماركس،فكرفيمتأصلأمفهومآالعالميةالتاريخيةالقوةمفهومكانوقد.إراداتهم

السوفياتالقادةقناعةسببهووهذا.تلامذتهلجميعبالنسبةحالههيوكذلك

.محتومأمرالشيوعيةانتصاروبأن،بالاندثارعليهامحكومالرأسماليةبأنالراسخة

التاريخقوانينإنإذ،ريبةأيةبتاتآتخامرهاولاشكأييشوبهالاالقناعةوهذه

تياراتمجردوالتاريخ!"المجتمعقوانينفييزلمفماركس.بذلكتقضيالحديدية

وهي،الأزمانجميععلىمفروضةشرائعفيهارأىبل،الوضعيللمفهوموفقأوصفية

هذهأنأيضآماركسويرى.إليهاالامتثالالبشروتستوجبموضوعيآوجودآموجودة

نإبل،الاجتماعيةالأبحاثميادينمنضيقةميادينفيالمفعولنافذةليستالقوانين

نظرةهيهذهماركسنظرةأنشكولا.لهايخضعالذيالعالمهوبأكملهالتاريخ

رؤوية.رومانسية
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تجسيدفيالبشربمشاركةعميقأشعورأيشعرماركسكان،أخرىجهةومن

ألاللفلاسفةينبغيبأنهقولهفيالبشريةبالفعاليةإيمانهتبدىوقد.التاريخيةالعملية

عملهأنذلكعلىزد.تغييرهعلىيساعدواأنيجببل،العالمبوصففقطيكتفوا

الحركاتمنآخرعددفيوكمسهم،الأولىالدوليةللاشتراكيةكمنظمبالذات

إلى"الضرورة"مملكةالبشراجتازفلسفتهطلوعمعبأنهقولهوأنكما،السياسية

منالنوعهذاأنشكولا.الإنسانبفعاليةإيمانهيؤكدذلككل"،الحرية"مملكة

الحديث.العالمفيمرموقةمكانةالماركسيينبداهةيخؤل،الثوريةالديناميكيةالفعالية

الجبرية؟أوالحتميةالنظرةمعمتناقضةالفعاليةهذهأليستولكن

حافزأيوفروالجبريةالفعاليةمنالمزيجهذافإن،المنطقيةالثغراتتكنمهما

الماركسيينأنريبولا.الكلفينية)11(فيالمزيجهذامثلعلىنعثروإننا.قويآنفسانيأ

كما.محتومأمرذلكبسببانتصارهموأن،يساندهمالتاريخبأنيشعرونوأشياعهم

الطبيعة،معالتعاونويستطيعون،الطبيعةمقاصديخدمونبأنهمايضأيشعرون

لقوانينه.فهمهمخلالمنالتاريخصنعفيوالمساعدة

عريضة،بخطوطفقطمصفمالتاريخأنأولأ:يعنيكانماركسأنولربما

ضخمصخركجلمودفهو.السرعةولدرجةالمفرداتلتغيرمجالآيتركفإنهولذلك

وقد،ملتويآخطأتدحرجهفييسلكوقد،متعرجمنحدرفييتدحرجالضخامةغاية

بأنمؤمنونمثلأ،فالماركسيون.القعرإلىحتمأسينتهيلكنه،تحدرهفيوقتيأيتأخر

.واندثارهسقوطهزمانولامكانيحددونلاولكنهم،ويندثرسيسقطالرأسماليالنظام

وأفيتنامإلىالتاريخيةالعمليةهذهتنتقلوقد.عاممائةبعديسقطأوالآنيندثرفقد

وأوالاختياريةالعامةالجبريةبينالتوفيقالماركسيونيحاولالأسلوبوبهذا.بريطانيا

الإرادية.

المرءعلىيتوجباجتماعيةجبريةكلفيأنكما:ظنيآيعنيماركسأنولربما

بفعلمايضأفإنهمفكذلك،الاجتماعيالنظاممنجزءهمالبشرأنعلىيوافقأن

الجبرية.أووالحتميةذاتهالشيءليستالقدريةبأنعلمأ،بدورهميقومونهـاراداتهم

تقديمفياللازمةالعنايةيبديلاماركسفإن،كتبهمنأخرىمقاطعفيكما

دز.لهبالنسبةالأهميةبالغةكانتالنظرياتأنمع،المحبوكالتقديمالنظريةالأبحاث

ماكثيرأفهو،المصطلحاتاستخدامفيدقيقغيرأحيانأيبدوماركسأنذلكعلى

،مشروطمصطلحيعنيوهومصمممصطلحمثلأفيستعمل.المصطلحاتبينيخلط

نإالمرءيقولأنبينبارزفارقفهناك.ذاتهالواحديعنيانلاالمصطلحاتفهذان
http://www.al-maktabeh.com



445الماركسيةعرالتاالقرنأيديولوجيات:العاشرالفصل

العقليصممالذيهوالمجتمعبأنالقولوبين،بالمجتمعمشروطالإنسانيالعقل

يسفمإنسانأييوجدلاولكن،الأولالقولينكرإنسانمنهناكفليس.الإنساني

بلاغيةمبالغةمنبنكهةماركسلمؤلفاتمطالعتناحيننشعرأنناوالحق.الثانيةبالمقولة

بذلكوأعني،لنتاريخالماديتفسيرهفيأنهذلكإلىأضف.ماركسفكرتتخلل

"الأساسية"العواملهي(والاقتصادية)التكنولوجية!المادية9العواملبأنالقائلةنظريته

ماديبينالخلطلنايبدو،ثانويبدورإلاتقوملاالأخرىالعواملوأدط،التاريخفي

البشريةالنفسشحنعلىماركسقدرةإننقولكلهذلكومع.واضحأوأساسي

موضوعأيفيبحثهفيتجليهامنأوضحهناتتجلىوالتحريضالإنعاشبعناصر

آخر.

القوىعلىعثرماركسأنحيث،وهيغلماركسيختلفأنالبديهيومن

أدواتبهاولعني،"المنتجةالقوى9فيأيالاقتصاديةالعواملفيالتاريخفيالحافزة

فيالحافزةالقوةأنيرىماركسولكن.عنهاالناشئةالاقتصاديةوالعلاقاتالإنتاج

غير.الطبقيالصراعتاريخهوبأكملهالتاريخإنقالفلقد،الطبقيالصراعهيالتاريخ

الطبقية.البنيةيحدداناللذانهما،المراحلمنمرحلةأيةفيوأسلوبهالإنتاجتقيةأن

نقادبعضهـلقول.الإقطاعلنظامرمزهيالهواءطاحونةإنمثلأيقولفماركس

يشكلانوالركابالمحراثإنقالأنهلوالحقيقةإلىأقربسيكونكانإنه،ماركس

والثقافةالمدينة"إن:فيقولمزاعمهفيماركسويستطرد.الإقطاعيالنظامرمز

ماركسلكارلالتأبينيةأنجلزخطبةفيجاءوقد."الاقتصاديالأسسهذاإلىترتكزان

التطوردرجةذلكوبحكم،العيشلتأمينالمباشرةالموادإنتاجإدن9إنجلز:قول

يشكلان،الزمنمنمعينةحقبةخلالالشعوبمنشعبيبلغهاالتيالاقتصادي

وحتىالفنيةوالنظرياتالقانونيةوالمفاهيمالدولةمؤسساتمنهتطورتالذيالأساس

ةإن:فيقولإنجلزيستطردثممن."...ذلكنفسرأنينبغيالضوءهذاوعلى.الدينية

الماديتفسيرهووهذا..."البسيطة"الحقيقةهذهلاحظمنأولكانماركسكارل

."للتاريخ

الآنفبقولهمايعنيانص!انجلزماركسكانفإذا.مصاعببعضيعترضناوهنا

بعضيجدواأنقبل...يتعبدواأويكتبواأوينكرواأنيستطيعونلاالبشرأنالذكر

ولا،برهانإلىبحاجةليستواضحةحقيقةيؤكدانهمافعندئد،العيشوسائل

كانإذاأنهماكما.بجديدليسبذلكوقولهماعليها،الاعتراضامرىءأييستطيع

أساليب،تشترطأو،تؤثرالاقتصاديةالمجتمعوعلاقاتالإنتاجأساليبأنيعنيان
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هذهأنكما،ذلكعلىمعهمانختلفأنأيضآعليناالصعبفمنكبير،حدإلىالفكر

وضوحأوأشدرائعبأسلوبعرضهاقدماركسبأنعلمأ،بجديدةأيضأليستالفكرة

جميعصممتالتيهيالاقتصاديةالبنيةأنأولأ:يعنيانكاناإذاأما.آخركاتبأيمن

بأيتقوملاالمؤسساتوهذهالنظرياتتلكأن:لانيآويعنيان،والمؤسساتالنظريات

يكونونقدمثلأفالقديسون.تمامأمغلوطآزعمهمايكونفعندئل!،التاريخفيدور

دز.دينيأأعلىمثلأواتبعوايملكونماكلعنتخلواقدلكنهم،متذرعين،مضللين

نبذواقدوالعلماءالسياسيينوالمصلحينالمغامرينالفلاسفةمنكثيرينأنذلكعلى

وأالرأسماليالنظامإلىإشارةأيةمنهمتبدرولم،العليامثلهموراءواندفعواشيءكل

لنامثلأوضحهوبالذاتماركسكارلأنالبالعنيغربنولا.آخراقتصادينظامأي

إيجادبغيةحاليحافزكلعنأجلهامنتخلى،فلسفةأوبنظريةالمفتونالرجلعلى

حوافزطغيانعلىالقاطعالدلي!أوجدهاالتيالأيديولوجيةجاءتوقد.أيديولوجية

منالفريدةبالقضيةليس،الخصوصبهذاماركسهـان.الاقتصاديةالحوافزعلىالفكر

وبالفلاسفة،البرئةفيالصارخينبالأنبياءمليءالتاريخلأن،ضمنآمنهيفهمكمانوعها

الشيوخ)ولربماالشبابمنوبالغاضبين،العامةوالساحاتالأسواقفيالمعلمين

حوافزالبشريةالطبيعةفيأن،فيهشكلاومما.القائمةللمؤسساتالمهاجمينأيضآ(

وفكريةوجماليةجنسيةحوافزفهناك.الكسبهـالىالسلطةإلىالحوافزغيرأخرى

ليخدماالموسيقىأئفاقدوبراهمزبيتهوفنبأننزعمأنشاذلقولأنهوالحق.وروحية

الماركسيةتطالبنامافهذاذلكومع.للعمالالكريهاستغلالهموليسترا،البرجوازيين

قدوالعلماءوالفلاسفةالفنانينأولئكبأنهـانجلزماركساعترفوقد.بهبالاعتقاد

بوضوحيعنيانهـانجلزماركسأنغير،ذلكيعونلاوهمالحاكمةالطبقةبخدمةقاموا

لمنجزاتهم.الأساسيالحافزكانتالخدمةتلكأن

كلعلىتحتويالفوقيةالبنيةإنيقولانحينماإنجلز،أوماركسيعنيهالذيفما

يحدثالاجتماعيالتغيردمان،"الاقتصادية"للبنيةانعكاسهـانها،اقتصاديغيرشيء

ماذلكإلىأضف.الفوقيةالبنيةفيالتغيربعدئديعقبهحيث،الاقتصاديةالبنيةفيفقط

نأشكلا."الحاكمةالطبقةنظرياتهيالحاكمةالنظريات"بأنمارك!قولمعنى

علىمثلأ،ملتونشعرتفسيرعلىأبدأيقدملنمثلأفهو،فجأجبريأيكنلمماركس

على،تفضلقدماركىأنكما،الإنكليزيالشاعرذلكاحترفهاالتيالحرفةأضواء

معرفةأنالواضحومن.التاريخفيمرموقةبمكانةالنظرياتبعضفخصق،الأقل

الجريئة،عمومياتهتساندأنمنبكثيرأقلكانتالبشريينوالفعلالفكربتاريخماركس
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الصعبة.القضاياأوالمشاكلبعضإخفاءبغيةغامضةلغةاستعمالإلىانعطفولذلك

أصلفيالبحثاقترححينما،مابثميءيمث!رالوقتذاتفيكانأنهريبولا

أموروجودننكرلاأنناكما.والفلسفيةالدينيةللمذاهبالاجتماعيةالعلاقات

وظائفمنوأن،السياسيةالأنظمةلمساندةخصيصأالمصممةالأيديولوجيةكالمذاهب

تصؤرمماتعقيدأبكثيرأشدكانالوضعولكن.الأيديولوجياتتفرزأنالمؤسسات

وصيغالمعادلاتببعض،أنموذجيةبدغماتيةمدفوعأ،تقدمعندماوذلك،ماركس

للبحث.خصبةميادينفتحقدذلكمعأنهغير،المغالاةحتىتجاوزت

النظريات"إن:القائلماركسلمزاعمملخصبعرضهناوسنقوم

والقانونية،السياسيةالمؤسساتوكذلك،أنواعهاشتىفيوالأفكاروالأيديولوجيات

العواملباستثناء،والسياساتوالثقافاتالأديانوجميع،وأدبيةفنيةمنوالعمليات

للبنيةتابعةذلكبحكموهي،"الفوقية"البنيةتشكلإنما،والاقتصاديةالتكنولوجية

فيحدوثهاقبل،الفوقيةالبنيةفيتغيراتنحدثأنيمكنلاالسببولهذا.التحتية

الخروجوأن،لمتغيراتهوتخضعلهالتغيراتتلكتستجيبحيثالاقتصاديالأساس

يطلبوهنا."قيمةبذاتوليستتافهةالتغيراتتلكأنيعنيإنماالقاعدةهذهعلى

حيث،الحاكمةالطبقةبأيديأداةفقطليستالمسيحيةبأننعتقدبأنماركسإلينا

الأخرىالظاهراتجميعإنبل،وتهدئتهابالجماهيرللانحرافاطبقةهذهتستخدمها

فالقاضي.الطبقيةالبنيةمنهناكمفرلاإنهإذ،المسيحيةعنحالأتختلفلاأيضآ،

النظامنطاقضمنذلكيفعلإنما،الناسبينالعدليقيمبأنهيعتقدالذيالبرجوازي

ذلك،علىزد.الرأسماليالنظامعينالدفاعفيثتركإنماهذابعملهوهو،الرأسمالي

الرساموإن،رأسماليةموسيقىألفقدسترافنسكيإننقول،ماركسمعانسياقأأننا

الثقافةيحتقرانكاناالفنانينهذينبأنعلمأ،برجوازيةلوحاترسمقدسيزان

نفسانيأعالمآكانفرويد)7(سيجموند"إن:قائليننسترسلثمومن.""البرجوازية

فرويدسيدهشكانالذيالأمر،الأرثوذكسيالسوفياتيللمذهبوفقأ،رأسماليأ

ماركىأنغير،ماركسنظريةمضمون،بالفعلهوآنفأأوردناهماأنومع.ويذهله"

التي،الكلاسيكيةالإغريقيةللدراماعاشقأكانأنهإذ،هذهنظريتهمعمتجاوبأيكنلم

الطبيعي.الصراعفيقيمتهاعنمستقلةقيمةنظرهفيلهاكانتربما

التكنولوجيالتغيربأولويةالقائلةالمزاعممعمتعاطفأالناسمعظماليومونشهد

فيهريبلاومما.زخوميةمنالعامللهذاكانمامقداريدركونفهم،الاقتصاديأو

التكنولوجياتقدمعننشأقد،اليومنلمسهالذيالحضاريالتخلفمننوعأوضحأن
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بهاللحاقعنوالمؤسساتوالأفكارالنظرياتمعهعجزتحيث،السريعالتقدمذاك

بالدولالمثلأحدهميضربوقد.ملحةحاجةاليومغداالذيالأمر،معهوالتكيف

منالممكنالوحيدالنوعهوهذاليسولكنه.النوويةالأسلحةعصرفيالقومية

نظريةأوبفكرةنخرجقدفنحن.الصحيحالتخلفيكونقدعكسهإنبل،التخلف

عذلقدالفرويديالنفسفعلم.الفيزيقيةمعداتنافيتغيراتفرضتأوتفرضجديدة

فيجديدةنظريةأنذلكعلىزد.جديدةحرفةعنهونشأت،التعليميةممارساتنا

والتخليالأسلحةمنجديدةنماذجصنعإلىبحكومتناتدفعقدالعسكريةالاستراتيجية

نأعلىيؤكدونالماركسيينإن،القولنكررأنبنايجدروهنا.منهاالقديمةعن

ولي!.الممكنةالمتغيراتبأحدوليس،المستقلالمتغيروحدههوالاقتصاديالعامل

بأنهيزعمونالماركسيينلكن.والتكنولوجيةالاقتصاديةالقوىأهميةفييشكمنهناك

والتكنولوجيا.الاقتصادعداماهامشيءمنهناكليس

قدالدمارأن"لنفترض:ويقولمانعأمثلآ)!س!هههع(بوبير)2(كارللناويضرب

!عولكنه،العلميةالأجهزةجميعوعلى،وسواهاالصناعيةالمنشآتجميععلىأتى

،والأجهزةالمنشآتتلكبناءنعيدأننستطيعفعندئد.البشريةوالعقولالكتبعن

بقيتوالأجهزةالمنشآتأنلنفترضولكن.ستجابهناالتيالمصاعبمنبالرغم

محلحلواقدبدائيينمتوحشينأنلوكما،للمعرفةأثرأييعدلمأنهغير،سليمة

ومن.وجود"لهايعودلنثمومنالآلاتستصدأفعندئد.المتحضرالحديثالإنسان

هيأنهاعلىتبدو،وسواهانظرياتمن،المعرفةإن9:القولإلىبوبيريخلصثم

آنفآضربهالذيالمثلفإنحالكلوعلى."والمنشآتالأجهزةوليستالأساسية

الإنسانيةفجرفمنذ،العقولعنالأدواتعزلأبدأالمستحي!منأنهعلىيدلبوبير،

العقولعلىالحصولنستطغلافنحن.سويأيتعاونانوكانا،للأداةرفيقأالعقلكان

يسيرانالمبدعوالعقلالماهرةفاليد.عقولبدونالأدواتعلىوكذلك،أدواتبدون

العلميجعلاكيالمنطر،العقلمعيتعاونأنالمختبرعلىفينبغي.جنبإلىجنبأ

منهماالواحدفصلفيأخطأقدماركسأننرىوهكذا.ممكنينأمرينوالتكنولوجيا

ماركسأنوالحق.الآخرمرتبةعنمختلفةبمرتبةمنهماالواحدوخص،الآخرعن

الفوقية،البنيةفيمنهماالواحديضعأحيانأكانإذ،بالعلوممعرفتهفيمترنحآدائمآكان

.الأساسفيليضعهيعودثم

العنصرعلىحكرأتكونقدالمطلقةالأولويةأنلنايبديآخرمثلوهناك

توطديتلوأنيجباقتصاديتقدمكلأنعلىتدللالنشوءالحديثةفالدول.السياسي
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والخارجيةالداخليةللاستثماراتيمكنلاذلكبدونوأنه،حكومةواستقرارالنظام

خرقاءسياسيةفقرارات.ناجحوجهعلىبوظائفهاتقومأن،والعملللتجارةوكذلك

أميركادولبعضفيونشهدهشهدناهالذيالأمر،بأكملهالاقتصادبانهيارتتسببقد

السياسية.بالكفاءاتوفقير،الاقتصاديةبالإمكاناتغنيالبعضذاكإنحيث،اللاتينية

الاقتصادية.للعمليةلاالسياسيةللعمليةالأحيانمنكثيرفيتكونالأفضليةفإنولذلك

وحداتداخلالتعاونعليهالمتوجبمنفإن،يعيشكييأكلأنللمرءينبغيكانفاذا

.الحيوانمستوىفوقالعيشمنالأقلعلىأو،الأكلمنيتمكنأنقبلمجتمعية

مستقلةبصورةتوجدالسياسيةالعملياتأنيعرف،العالمبشؤونخبيرإنسانكلهـان

لدليل،السياسةإلىتستندحقباتإلىالتاريختقسيمناوإن.الاقتصاديةالعملياتعن

وحقبةالرومانيةالامبراطوريةحقبةالتاريخفيفهناك.السياسيةالأولويةهذهعلى

الذيالأمر،العالميةالدولةحقبةمستقلانشهدوقد،القوميةالدولةوحقبةالإقطاع

منالذكرالآنفةالسياسيةللتصانيفأنشكولا.عاملالحسمهيالسياسةبأنيوحي

الريفيةالإداريةالوحدةنظامحقبةأوالعبوديةلحقبةما،بالأولويةالادعاءحق

العملياتفيتفعلالسياسيةفالعمليات.الرأسماليةحقبةأو،أ)ءقهولءول()*3

بالعكس.العكسوكذلكالاقتصادية

الهامةالفوارقتحديدفيفشلهاهو،الماركسيةفيالثغراتأبرزلمنأنهوالحق

وألمانيافرنساتكونأنينبغيأنهترىفالماركسية.القوميةالحضاراتمختلفبين

نأمنالرغمعلى،بسواءسواءالجوهرحيثمنالمتحدةوالولاياتالعظمىوبريطانيا

دولهيالدولهذهجميعلأنوذلك،الرأسماليتطورهامراحلفيبسيطةفوارقثمة

الأممتلكبأنيعرف،الماركسيينباستثناء،إنسانكلولكن."رأسماليةإبرجوازية

التقاليددوراختلافبسببوذلك،الوجوهبعضفيالشديدالاختلافتختلف

نأينتظرونالماركسيونكانلقد.الأخرىالأمةعنأمةلكلالتاريخيةوالاختبارات

قدالرأسماليبتطورهابريطانياأنيرونكانواحيث،بريطانيافيأولأالثورةتنشب

منتجعلالتيالجبارةالأسبابعنتغاضوافلقد.أخرىأوروبيةدولةكلعلىتقدمت

أوروبابلدانأشدكانبلدفيالحدوثمشحيليكونيكادأمرأبريطانيافيالثورة

بسببوكذلك،التاريخيةالعواملمنالمعقدالتنوعذاكبسبب،استقرارهفيرسوخأ

واحدةمجموعةعلىلأبصارهمبتركيزهمفالماركسيون.محترمسياسيدستوروجود

الماركسيونأصيبوقد.البريطانيالتاريخفيالأساسيةالحقائقيتبينوالم،القوىمن

المتحدةالولاياتتربةفيالتجذرعنعاجزةالاشتراكيةشاهدواعندماأملبخيبة

92م/الحديثالأوروليالفكرتاريخ
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البرجوازيين،صغارمنالأميركيينالعمالبكونالواقعهذاعفلواوقد،الأميركية

روسيابأنيعتقدونكانواالماركسيينأنالمفارقاتومن.صلاحهمفيأملثمةوليس

لأنهاشديد،باحتقارروسياإلىينظرماركسوكان.اشتراكيةثورةتشهدقددولةهي

المؤتمرانعقادأثناءصحيفتهما،فيهـانجلزمارك!كتبولقد.اقتصاديأمتخلفةكانت

ونمساويةألمانيةمنالثوراتأربكالذيالأمر،م1848عامبراغفيالسلافي

،الأرضمنواستئصالها،السلافيةالعناصرإبادة"يجب:يقولانكتبأأقول،وهنغارية

كومتوكأوغست.أالسلافيةكالشعوبرجعيةشعوبأبأكملهاتكونقدشعوبفهناك

الحقبمنقليلعددإلىالتاريخفق!م،اعتباطيوبأسلوب،ماركسقاموهيغل

حقبة:يليكماتقسيمهجاءوقد.أساسأالاقتصادعلىهذافيواعتمد،العظمى

فالحقبة،الإقطاعفحقبة،القديمالعبوديالمجتمعفحقبة،البدائيةالشيوعية

لامرحلةالاشتراكيةافترضقدماركسوكان.الشيوعيةالحقبةوأخيرأ،الرأسمالية

وأنها،الشيوعيةالحقبةإلىانتقاليةمرحلةهيالاشتراكيةبأناعتقدلأنهوذلك.حقبة

فيطويلأبهاامتدالعمرأناليومنشهدلكننا.الزمنمنقصيرةمدةسوىتدوملن

الحقبةفيتذويحيث،المجالطبعيدةتزاللاالشيوعيةوأن،السوفياتيالاتحاد

.الكمالمنالذروةالمجتمعويبلغ،وتزولالدولةالشيوعية

فيالغربيةالحضارةتاريختصفالذكرالآنفةماركسحقبإننقولونحن

عنصحةتزيدلاولذلك،البحثمنحقهالموضوعتفيلاولكنهاوجوهها،بعض

نأباستطاعتناأنهوالحق.لهالفكريكومتتقسيمأو،للتاريخالسياسيهيغلتصنيف

وبمقدورنا.الصحةفيمتساويةجميعهاتكونبحيث،مختلفةبنظرةالتاريخإلىننظر

وسيكون.نستخدمهاالتيللموازينوفقأذلك،للتاريخمختلفتحقيبإلىنصلأن

..غيرهمنأصحالموضوعيةحيثمنيكونلنولكنه،بالغرضووافيأنافعأتحقيبأ

منيقتربالبشريالتاريخبأنقالكوندرسيه)16(بأنالقارىءنذكرأنبناويجدر

خطابفيأوردأرنولدماثيوأنذلكعلىزد.هيغلقالتقريبأكذلك،الأخيرةأيامه

علىالدلائلبكليطالعناالحديثالعصر"إن:قولهأوكسفوردفيم1841عامألقاه

.البشريالتاريخفيالأخيرةالخطوةهوأنه

التناقضاتمنتنبعالتاريخديناميكابأنيعتقدالذيماركسإلىالآنولنعد

الصراععنالمتناقضاتتلكتسفرحيث،الخمسحقبهمنالأربعالحقبالمكتنفة

حيث،فالصراعالصدامعمليةخلالمننفسهعنيعئرالجدليفالمبدأ.فالثورةالطبقي

النفيتمثل،المظلومةالطبقاتأوفالطبقة.سابقهرحممنجديدنظامويخرجينثمأ
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البرجوازيالنظامولدالإقطاعيالنظامفمن.مستقبلأستدمرهالذيالقديمللمجتمع

والاشتراكية.البرولتياريابدورهسيلد،تكتنفهالتيالمتناقضاتيسببالذي،الرأسمالي

بعلاقات،التطورمنمعينةمرحلةفيحتمآستصطدمالماديةالإنتاجقوىلأنوذلك

البشربأنقائليننكرروهكذا.الاشتراكيةالثورةحقبةتطلوهنا...القائمةالإنتاج

تلفبداهةيريدونلافالبرجوازيون.التاريخيالقدربيدوالطولالحولفاقدةأدوات

العملعنتنشأالاشتراكيةإنإذ،ذلكدونالحيلولةيستطيعونلاولكنهم،الاشتراكية

التاريخيةماركسرؤيةأنخلافولا.بهالقيامبالذاتالبرجوازيعلىيتوجبالذي

دراميإنهبل،ومعنىمخططفقطللتاريخفليس.شديدأاستهواءالمخيلةتستهوي

تفسيرهفييتجلىماركسكارليهودية-بشيءهنانشعرونحن.دراميتهفيومثير

التاريخي،المطافنهاية،الجبارةذروتهيبلغحتىالزمانفيالإنسانرحلةالرؤوي

ثمةتكونلنفعندئل!.التاريخينتهيوبذلك،الرأسماليينعلىالبروليتارياتنتصروحيث

الانتصارفهذا.العظمىالتاريخذروةفيآخرمنعطفآأو،آخرنفيأتوجدكيطبقات

أكملناقدنكونوهكذا،اللاطبقيالمجتمعينثىء،المسحوقونيحققهالذيالأخير

مراحلمنمرحلةفيتتربعالتيالشيوعيةإلىالبدائيةالشيوعيةمن،الدائريةمسيرتنا

الأخطاءتلكجميعمنوتتطهرالبشريةالطبيعةتتبرأالمرحلةهذهوفي.البشريالتاريخ

!!نشاز؟كلمنوطاهرةذاتهامعمتناغمةوتعود،ذاتهاعنانسلاخهاعنالناجمة

للرأسماليةمارحستحليل

علىمفقملةبصورةمنهاجهتطبيق!المال"رأسالضخهـاكتابهفيماركسحاول

والاقتصاديينريكاردونظرياتمناغترفوقد.القائمالاجتماعيالوضع

ببعضتعثرماركسلكن.والجدليالاشتراكيالمذهبينمنوكذلك،الكلاسيكيين

بنظريته،وراءهخففذلكومع"،المال"رأسكتابهينجزفلموالقضاياالمصاعب

دورفيوفاتهحينكانتالتيالاشتراكيةالحركةفيالعميقالأثر،الرئيسيةالاقتصادية

التبرعم.

المصانعأصحاب،ماركسقبل،الاشتراكيينالمنطرينمنالكثيروناتهم

كانواالمنطرينهؤلاءلكن.مصانعهمفيالعاملينعلىوبالتدلي!،العمالباستغلال

يبلغأنقبل،أجرىقدالإنكليزيالبرلمانوكان.وزنأأوقيمةماركسدونجميعأ

وفيوالنسيجالغزلصناعةفيالعاملينأوضاعفيتحقيقاتالرشد،سنماركس

الغزيرهـانجلزلماركسالبرلمانيةالتحقيقاتتلكنتائجبعدفيماوفرتوقد.المناجم

ماركسأنشكولا.الرأسماليةضدالقادمةحربهمافيوالذخائرالمعطياتمن
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برجوازيبرلمانجرأةمن،الإنكليزيالبرلمانتقاريريطالعانوهمااندهشاقدهـانجلز

تقاريرتحدثتفلقد.المخزيةالبرجوازيةالرأسماليةالفضائحتلكمثلنشرعلى

منطويلةساعاتمن،العماليعيشهاالتيالظروفوحشيةعنبإسهابالبرلمان

التيالضخمةالمرابحوعن،مرهقةأعمالفيالصبيةاستخدامإلى،الشاقالعمل

الضميرهرالذيالأمر،البائسةالمتدنيةالعمالأجوروعن،الصناعاتأصحابيجنيها

وقد.أالاجتماعية"بالقضيةكارليلسماهمابوضوحوأظهر،معأوالأوروبيالبريطاني

م1831عاموفي.صبيينيزالانلايومذاككاناهـانجلز،وماركس،ذلككلحدث

الشعورتزايدوقد.كبرىتمردبحركةبفرنساليونمدينةفيالحريرمصانععمالقام

.العماللاشغلالظالممنهاجهوالأجورنظامبأن

مرارأبهاصرحأنسميثلآدمسبقفلقد.العملقيمةنظريةماركسيبتدعلم

جاءتوقد.ماركسعليهاعثرحيثريكاردوتبناهاثمومن،عليهامؤكدأوشدد

بهاتمسكماركسولكن،علميةغيرنظريةبأنهاووصفتهافكذبتهاالاقتصاديةالنظرية

ماركس،أيامتزاللا،هذهالعملقيمةنظريةوكانت.مضامينهاجميعيضمأنوحاول

لمالبرجوازيينالاقتصاديينبأنعلمأ،ماحدإلىأرثوذكسيةاقتصاديةنظرية

الموادعلىالمشتملة!الإنتاج"تكاليفتمثلفالقيمة.لهاماركساستخداميستخدموها

نأإلىسنيورالاقتصاديالمفكرأشارولقد.العملوكذلكالطبيعةرأسمالومكافأة

،بشريعملمنمجهودأيعلىبتاتأتشمللاولكنها،القيمةباهظةأشياءثمةهناك

.الحارةفيمصادفةالمرءعليهايعثرقدالتيكاللؤلؤة

موجودأيزاللاكان،العملقيمةفيريكاردونظريةبقايامنبعضآأنشكولا

أعرضملستيوراتجونالعصرذاكفييمثلهكانالذي،الكلاسيكيالاقتصادفي

ألفردجاءحينماوذلك،م0187عامفيإلاتمامأعنهاالناسيتخلولم.تمثيل

.ولهلأ!)()3جيفونز.س.وومارشال

أوحيتاقد،للعيشالكافيةالأجورنظريةإليهامضافأالعملقيمةنظريةإن

التيهيالسوقأنبسبب،والكاملالعادلثمنهعلىيحصللاالعاملبأنللاشتراكيين

بأثمانهاتباعالمنتوجاتأنبينما،والطلبالعرضقانونإلىاستنادأ،الأجورتحدد

وسعرالأجربينالفارقوإن.فيهاالموجودةالعملكميةعلىالمرتكزة""الحقيقية

نأأوينلروبرتسبقوقد.الرأسماليونعليهيستوليالتيالقيمةفائضهوالسلعة

يصبحبحيث،العملوحداتتمثلنقودأفاستخدم""الخبيثالنظامهذاتغييرحاول

الفكرةهذهبرهنتوقد.فيهاالموضوعةالعمللكميةتمامأمساويآالمنتجةالسلعةثمن
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وحداتعددعلىالاتفاقبالإمكانيكنلمإذ،بتاتأعمليةغيرأنهاعلىالساذجة

نأوهو،العملقيمةنظريةعلىرئيسياعتراضوهناك.السلعةلثمنالماديةالعمل

فيالعملمنالنجارينأحديستغرقفقد.مضبوطكميلقياستخضعالعملقيمة

يمكنوكيف،الطاولةصنعفيجهدمنآخرنجاريبذلهمانصف،طاولةصنع

النجارعملمنساعةوكم.منهمالمهرةغيروبين،العمالمنالمهرةبينالمقارنة

العرضقانونفإن،حالكلوعلىالجزاح؟الطبيبعملمنواحدةساعةتساوي

سوىالقانونلهذابديلمنوليس.العمليالميدانفيالناظمالقانونسيبقى،والطلب

أكثرمضارهستكونالذيالأمر،بيروقراطيةقراراتإلىيرتكز،إداريتسعيرنظام

إسقاطبأنيؤمنكانفلقد.العملتبادلفكرةمنماركسسخروقد.فوائدهمنبكثير

حلإلىالوحيدالسبيلهماالإنتاجلوسائلالخاصةالملكيةوإلغاءالرأسماليالنظام

وأالعملتبادلمساندةبغيةالعملقيمةنظريةيستخدملمولذلك.الاجتماعيةالقضية

تدفعالرأسماليالنظامديناميكاأنعلىليبرهنبل،الاجتماعيالماليالاعتمادبرامج

نفسها.تدميرإلىبالرأسمالية

الكسادملمح،ماركسعصرفيمرعبةبدتالتيالرأسماليالنظامملامحومن

المزريةالظروفإلىبالإضافة،الأجورتخفيضدالىالاحتكارإلىوالنزوعالدوري

وبينأدواتهموبينالعمالبينللعزائمالمثبطوالفصل،المصانععماليعيشهاكانالتي

تكنلمسلعأوينتجونآخرونيملكهاآلاتيستخدمونكانوالأنهمنظرأ،منتوجاتهم

لجميعا"قوانينإلىالمستندةالتفاسيرمقدمأماركستصدىوهنا.ليبيعوهالهمملكأ

استقطبتوقد.عشرالتاسمعالقرنفيالغربيالاقصاديللنظامالمشهودةالملامحهذه

محكومالرأسماليالنظامبأنتقول،واحدةفكرةالمواضيعهذهفيوأبحاثهمناظراته

هيالعملقيمةنظريةأنخلافولا.بيديهقبرهيحفرإنهإذ،والاندثاربالسقوطعليه

للأزماتتفسيرهفياعتمدهالذي،الربحنسبةهبوطفيلمبدئهالأساسحجر

المتزايد.العاملةالطبقةولشقاء،ببعضبعضهاالمؤسساتولإندماج

استخدامتزايدفإنولذلك.العملمنيأتيأنيجبالربحإنماركسيقول

الرأسماليينوإن.القسوةمنبمزيدعمالهماستغلالعلىالرأسماليينيرغمالآلات

لماولكن.المنافسةوبسببالتكنولوجيللتقدمنتيجة،الآلاتلاشعمالمضطرون

لذلك،الآلاتأيهذا"الثابتالمال"رأسنسبةفييزيدونالرأسماليونكان

منهيستمدونالذيالمتغير!"الرأسمالبالأحرىأو،العملقوةفشيئأشيئأتتناقص

نإإذ،وغريبةشاذةالحاضرعصرنافيتبدوهذهماركسنظريةأنشكولا.الإنتاج
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ومكننتهالإنتاجفيالآلاتاعتمادأنيفترضآنفآ،رأيناكما،ماركس

لكننا.البشريالعملعناستغنائهبسبب،الأرباحعلىيقضيان)ولهأ"كاه!أولكا!اس!س!ول(

وأ،الأجوربمنصرفاتتهبطإنهاإذ،الأرباحنسبةفيتزيدالمكننةهذهبأننقول!

منالعملقيمةنظريةإلىينظركانماركسولكن.وكفايتهالإنتاجفعاليةمنترفع

علىمنصبآكانهفهأنإذ،منطقيةتبدواستنتاجاتهجعلت،أخرىزاوية

تقدمكلماأنهيرىفماركس.قولهحدعىالرأسماليالنظامفيالقائمة""المتناقضات

تعاسةفيسيزيدالذيالأمر،المكانيكيةآلاتهفيسيزيدفإنه،الرأسماليالنظام

الطبقةمنأرباحهماعتصارعلىمرغمونالرأسماليينلأنوبؤسها،العاملةالطبقة

هبوطآ.الأجورتتزايدأنمنبدلا،الآلاتاستخدامازدادفكلما.العاملة

نأأيضأماركسويرى.أرباحهمنسببهبوطالسماحيستطيعونلاوالرأسماليون

فيالتوسعوهوألا،الوصفالآنفالواقعأمامسيضطرونالصناعةرجال!بعض

وهنا.أضخممؤسساتأصحابإلىمؤسساتهملبيعأوللاندماج،الآلاتاستخدام

يتدنىلأفرادملكأالمؤسساتوتصبح،يومبعديومأالإنتاجوسائلفلاكعدديتدنى

يشقأيضأالذيالأمرفضخامةضخامةمؤسساتهموتتزايد،عامبعدعامآعددهم

لأنهانظرأ،بالفعلاشتراكيةالضخمةالمؤسساتتصبحإذ،الاشتراكيةأمامالطريق

الذيالأمراليد،أصابععددعددهميتجاوزلاالرأسماليينمنلحفنةملكأتغدو

بأكملها.الإنتاجوسائلعلىالاستيلاءإلىبالمجتمعأخيرآسيدفع

شقاء،الأياممعيزدادونالعمال!أنعلىبرهنقدبأنهماركساقتنعأنوبعد

الأزماتأوالكسادتفسيرإلىانتقل،باستمراريتضاءل!الرأسماليينعددأنوعلى

عنتنجمأنهاالدوريةالأزماتهذهفسروقد.الرأسماليبالنظامتنزل!التيالدورية

نسبةلأن،الرأسماليالنظامسقوطيؤخرالذيالأمر،الثابتالمال!رأسإلغاء

الدورية،الأزمةأوالكسادفإنإذن.حينإلىترتفع،العملأي،المتغيرالرأسمال!

هضمها،تستطيعلالكنها،الرأسماليةعليهاثبتتالتيالآلةتدميرإلىالحاجةعنتنشأ

ماركسإنيقول!الذيالبعضوهناك.دوريانكفاءأوتقيؤمننوعأيعنيالذيالأمر

هذهلأن،مغلوطالبعضهذاوقول!،الاستهلاكمعدل!هبوطإلىالفسادسببردقد

بالدوريخصهالاأنهكما،ماركسلسخريةمحطأكانالذيبرودينإلىتعودالنظرية

الدورية.الأزمةفيالأساسي

المارحسيةنقد

قدالشديد،الاعتمادذاكماركسعليهااعتمدالتي"العمل"قيمةنظريةإن
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التيالأهميةبتلكجديرةغيربأنهايعتقدونوهم،جانبآالاقتصاديوناليومطرحها

جانبإلى،الدوريةالأزمةأوللكساد،تفسيرهأنذلكإلىزد.ماركسإياهاأولاها

بتنبؤاتهيتعلقفيماأما.صحيحينغيراليوميبدوان،والأجورالأرباحفينظريته

معسيزدادالناسشقاءوأن،الكبرىللمؤسساتكليآالصغيرةالمؤسساتبخضوع

نسبةانخفاضبسببحالهمتتحسنولن،الرأسماليالنظامظلالفيالآلاتتقدم

توقعبأنعلمأبعد،تحدثلمالأمورهذهفإن،العاملةالطبقةبؤسوتزايدالأرباح

منالكثيرونشعرعثصرالتاسعالقرننهايةومع.الأوقاتبعضفيمعقولآبداحدوثها

الأساسيفالتيار.شاملةمراجعةإلىبحاجةالاقتصاديةنظرياتهبأنماركسأتباع

مايناردجونمؤخرأسمعناوقد.ونظرياتهماركسعنكليأابتعد،الاقتصاديللتحليل

"رأسكتابطرحإلىويدعو،تقريبآالاقتصاديةالمدارسجميعباسميتحدثكينيز

فيالأثرأشدلهكانالاقتصاديماركسمذهبولكن.مدرسيككتاب،جانبأ"المال

فيالاقتصاديينوالممارسةالتطيقأنغير.م1791عامبثورةابتداةالسوفياتيالاتحاد

فيينجحلمالذيماركسلكارلالعميمبالفضلذلكفىيدينانلا،السوفياتيالاتحاد

علمية،بدقةحذد،قدبأنهاعتقدفماركس.الاشتراكيالاقتصادتفاصيلتحديد

يزالونلاالماركسيينجميعأنكما،الرأسماليةأمراضمنوالمميتالأخيرالمرض

مصيرأنولربما.بالموتعليهمحكومالرأسماليالمذهببأنمؤمنينهذايومناحتى

التيالأسبابعنينجملنسقوطهاولكن،الماركسيونيقولكماسيكونالرأسمالية

نبؤاتهفيصادقأكانماركسبأناليوميقولمنوهناك.ماركسكارلحددها

وقائلين:متسائلينهذاقولهمويدعمونالتفاصيلإلىيتطزقلمأنهمعبالعموميات

مذهب،المنطمغيرالفرديالمذهبعنمسافاتالغربيالاقتصاديالنظاميبتعد"ألم

"،الاجتماعيةالخدمات"دولةالغربفيالاقتصاداليوميتجهوألاعشر؟التاسعالقرن

يتجهشكلاأنهنجيبونحن؟"اشتراكياقتصادأنهالأوسعبمفهومهيعنيالذيالأمر

الموضوعهذايدلللمماركسأننلاحظأنبنايجدرلكن،آنفأالموصوفةالدولةنحو

الاقتصادنظامبالأحرىأو"الاجتماعيةالخدمات"فدولة.الصادقالمتنبىءأنهعلى

.وتموتستذويالدولةبأنيؤمنكانفماركس.ماركسكارلعناهمايكنلمالموخه

الانتاجووسائلالاشتراكيةفالملكية.طوباويةأوفوضويةرؤياللمستقبلرؤياهوكانت

هذاعنيذكرلمفهو.()الدولانيةوكيانآمذهبآالدولةماركسإلىبالنسبةتعنيتكنلم

الطبقةتمزيقيوضعكانماركسأننذكرأنوعلينا.القليلالقليلإلاالموضوع

بعديومآالعاملةالطبقةقوةوازدياد،الطبقيالصراعاشتدادوينتظر،إربآإربآالوسطى
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فيالخاصةوبالملكيةالرأسماليبالنظامتطوحبثورةالطبقةهذهانتفاضثمومن،يوم

فالثورة.الميادينهذهجميعفيتتحققلمماركسكارلنبؤاتولكن.الإنتاجقطاع

البلدانبعضعلىتسيطركي،طاحنةعالميةحربإلىبحاجةكانتالاشتراكية

الرأسماليةقبلمامجتمعاتتمثلكانتعليهاسيطرتالتيالبلادأنكما،الأوروبية

الماركسيين.معظمترقبهمامعكليآيتعارضالذيالأمرتقريبآ،

!،الاقتصاديينبعضكانأ،المالرأس9كتابهيضعماركسكانوعندما

منجزدوهاحيث،المثمرالنقدالعملنظريةينتقدونوله!ء"()3جيفونزا)5("ستانلي

تتساوىلاوالتيالسلطةفيالفطريةأو،الحقيقيةالقيمةنظرية،الغامضةالنظريةتلك

والطلب،العرضقانونعنمعقدةبنسخةالنظريةهذهاستبدلواوقد.السوقسعرمع

فائضفيماركسنظريةأنإلىآخروناشاروقد.الهامشيةالمنفعةنظريةبهذهوأعني

نأعلىأكدواثمومن.ستلغيهاالمنافسةإنوقالوا،تستقيملن(القيمة)فضلالقيمة

.ونفاهماركسأنكرهالذيالأمر،بالفعلمنتجالمالرأس

"،المالرأس9الضخمكتابهمنالكثيروالخبراءالنقادنظرفييبقلمكانإذاأما

فيأخاذةوثيقةذلكمعبقيالكتابهذافإن،ينجزهأنقبل،ماركستوفيالذي

بالموضوعيةالتظاهرعن،كتابهمقاطعمنكثيرفيماركستخلىفلقد.بلاغتها

جورمن،الرأسماليالمذهبإلىالمرعدةالاتهاماتتلكيوجهكي،العلمة

لفلسفةالمؤثرالمبررهذهاتهاماتهحققتوقد.العاملةالطبقةوشقاءواستغلال

بنفسها،نفسهاالرأسماليةتدفركيف،تفصيليأ،ماركسأوضحفلقد.أوسعديالكتيكية

الجدلية.بهتتنبأالذيالأمر،الرأسماليةرحممنوتولدوتتخلقالاشتراكيةتنشأوكيف

عددمنوضعتسوقأ،المصانعإلىوساقتهاالعاملةالطبقةأوجدتفالرأسمالية

لاقتصادياالنظاممتعمدةأوعامدةغير،3(أ)ءأحه2)!ولأوأشركت،الرأسماليين

،الصغيرةالاجتماعيةالوحداتوفتتتالمتطورةالآلةخلقتالتيوهي.والتك!نولوجي

الأمورإلىالنظرعلىالناسعؤدتأنهاكما،دوليوحتىقومياقتصادإيجادبغية

تاريخيدورللرأسماليةفإن،ماركسفلسفةمنوانطلاقأ.ماديعقلانيبمنظار

الاشتراكيةإلىالطريقبأنيؤمنون،لينينقدومحتىالماركسيينجميعوكان،محتوم

يختارفقد،هناإيضاحهاينبغيغامضةنقطةوهناك.الراسماليةخلالمنيمرأنيجب

الطبقةبينتشيعهالذيوالبؤسالرأسماليةفظائععرضعلىالتركيزبحثهفيأحدهم

كمرحلةحتميتهاعلىالتأكيدإلىآخريتجهأو.تدميرهاإلىالملحةوالحاجة،العاملة

ماركستبئىوقد.الاشتراكيةأمامالطريقتمهدالتيمنجزاتهاإلىالإشارةوإلىتاريخية
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الأخلاقيةالتهمومعتبرأ،الأخلاقيينبنظرةالحائطعرضضاربأ،الأخيرةالنظرةهذه

علمية.غير

الغيارىمنأتباعهفيبل،الماركسيةتقييمفيالأساسيالارتباكمنشأكانربما

يتحولالذيالأمر،ومعقولعلميمذهبهمبأنالقوليصرونالذينالمتحمسين

كمفكر،ماركسبشجاعةاعترافنامعونحن.دينمنبنوعالإيمانإلىهذابمعتقدهم

كارللاحظوقد.مذهبهتكتنفالتيالعديدةالتناقضاتعننتغاضىأننستطيعلاف!ننا

نا،هذاعصرنافيالجميعلاحظكما-،الماركشيةمعمتعاطفناقدوهذابوبير-

يصبحواأنيجب،كالشيوعيينالدغماتيةبالماركسيةمتم!كينيزالونلاالذينأولئك

ظهرعنالماركسيةالمعادلاتيرددونفهؤلاء.معقولةحجةلكلومناهضينمتصوفة

فيويعيثمون،الواقععالمويتجاهلون،اعتراضلأيالاستماعويرفضونقلب

علميةبزخارفمزينإيمانمننوعهو،الماركسيمعتقدهماناتضحفلقد.الأحلام

إلىالكثيروناشارولقد.عاطفيةأيدلوجيةهوجوهرهأنبينما،الوضعيالمذهب

اليهوديالإطارسيماولا،الشكولوجيةالدينبنيةوبينالماركسيةبينالمذهلالتشابه

براءةتطالعناالإطارهذافداخل.دنيويةبمصطلحاتتركيبتهعنهتعئرالذيالمسيحي

نظريةويليه(،الفردية)الملكيةالفردوسمنالإنسانطردثمومن،البدائيةالشيوعية

وأخيرأ(،)الماركسيةالنبويةرؤياثمومن،ضدهفالصراعالشروطبيعة،الخلاص

الفلاسفةبعضبهقال،العلمانيالدينهذاأنالواضحومن.الأبديةالسعادة

.تنظيرهفيكثيرأأسهمواقدوالرومانسيونروسوجاكفجان.ماركسقبلوالمفكرين

عصرهينميكيكافيفكريبمحتوىوسفحهالنهائيشكلهفأعطاهماركسجاءثمومن

الماركسية"إن:قالحينماولء"(اء4)اراندالهرمانالبروفسورأصابولقد.العقلاني

فيمتلبثآزالماالذيالوحيدالمعتقدوهي،الكبرىالرومانسيةالمعتقداتآخرهي

علمي.عالم

برتراندقالكما،بأنهاالماركسيةالأنكلوسكسوني)33(التجريبيالمذهباتهم

حدسمنول()+ه+!)بديئيأ(أوليآاستلهامأماركساستلهمها،معقولةغيرذغما،رسل

علميأانطلاقأينطلقأنمنبدلآ،لهاالمناسبةالوقائععلىعثرثمومن،وتأملاتههيغل

لهااستخدامهمولكن،الفرضياتيستخدمونقدالعلماءأنفيهريبلاومما.صحيحأ

ولكن.ذلكوتفرضالتجربةتدعوحينماتعديلهاعلىيقدمونإذ،وقتيأدائمأيكون

وأتعديلأتقبللامقدسةمعتقداتكأنها،بمعتقداتهماستمسكواالماركسيينمعظبم

"أنا:مرةذاتماركسكارلقالولقد.شنيعةهرطقةلهاتحريفكلواعتبروا،تبديلا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأورووالفكرتاريخ458

الحزبأنوالحق.تلامذتهخطاياعلىنلومهألاالعدلمنولذلكماركسيأ"،لست

أنناغير،الماركسيةإلىنظرتنابتصديقيغريناستالينعهدفيالسوفياتيالثميوعي

الذيالأمر،الستالينيةعلىبتاتأوافقلماحيأ،كانلو،ماركسأنمنالثقةكلواثقون

بينمفقودأكانالودبأنعلمأ،مثلآكالتروتسكيين،ماركستلامذةمنالعديدونأعلنه

مرونةأكثرالحاضرالعصرفيالماركسيةأصبحتوقد.نعلمكما،والروسماركس

منالأنواعجميعمعالتحاوربغية،التقليديطرازهاعنوانحرفت،قبلمنولباقة

وقد.الشرقيةأوروباخارج،الماركسيةالدراساتإحياءفيوأسهصت،""التحريفيين

.الحواراتمنسلسلةخلالىمنالمسيحيةمعوكذلكالوجوديةمعالماركشةتفاعلت

المذهببأن،الأفقالضيقيالماركسيينقدامىباستثناء،الجميعاليومويسفم

قددينأبوصفهاالماركسيةأنوالحق.علمأكونهمنأكثردينأنهعلىيبدوالماركسي

الحديثة.بالأوضاعالصلةوثيقةأنهاإلىيثميرالذيالأمر،مذهلةحيويةأبدت

هذه،ككلالماركسيةالفلسفةفيتدور،شاذةبللا،غريبةأسئلةبعضوهناك

ولا،النهائيةالحقيقةبللا،الصحيحةالموضوعيةالحقيقةهيبأنهاالمدعيةالفلسفة

ميتافيزيقية.دغمانقللمإذاوذلك،دينيةأسطورةأنهاعلىفيهتبدوعصرفيسيما

فيالمسيحيةحولدارتالتيهيبالذاتالأسئلةهذهأننستذكريجعلنامماوهذا

الخوالي.العصور

بعاطفيةبهايتمسكونأشياعهاكون،كالماركسية""أيدلوجياتمميزاتمنإن

دز.مذهبهاعقائدإحدىامرىءأيمسإذا،عداءأوخصومةإلىفورأتتحولمتشنجة

أمةوكلظاهرةيجعلأندائمأيحاولىالأيدلوجيةهذهبمثليؤمنمنأنذلكعلى

أنه،بأيدلوجيةأوبدينالمجذوبنصفأنلنايحقشكلاونحن.رؤيتهمعمتطابقة

والحيويةبالنشاطدفاقنبعهوالافتتانهذاأوالانجذابهذاولكن،عصابيشخص

أعطواالذينهم"الصادقين"المؤمنينبأنالمعرفةحقنعرفونحن.الذاتوتكريس

بقادةوانتهاة،المسيحيةبشهداءومرورآالإسرائيليينبالأنبياءابتداء،شكلهالتاريخ

.وطاغقويإيمانأنهاعلىالماركسيةبرهنتولقد.وروسيةفرنسيةمنالئورتين

عقلاني.نقديوفكرعاطفيبسيطإيمانمنمزيجأيمثلماركسأنخلافولا

اشتراكيته،منالأبسطالاشتراكيةمنبمرارةوسخربشدةأدانأنلماركسسبقولقد

الوجوهبعضفييبدووبالذاتأنهمع،بالمغفلينأو،بالطوباويينأشياعهاووصف

كانبلبالعالميكنلم،اولئكعلىاعتراضاتهمنبالركمفماركس.طوباويأتبسيطيآ

قدالبعضهذابأنعلمأ،عصرناأبناءمنالبعضامتدحهأسلفناكماحيثومن.متنبئأ
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ذإ،الاقتصاديةنظرياتهأيضأورفض،معنىكلمنمجردةبوصفها،فلسفتهرفض

سلخحيثمن،للرأسماليةأخلاقيكنقدالماركسيةولكن.وتطبيقأنظريأمماتةاعتبرها

بشكلافإنها،الإنسانيةللكرامةوامتهانها،الجماليةللقيموتدميرها،عملهعنالعامل

ولا.للرأسمالية،عشرالتاسعالقرنفيأرعدتأصواتمنجوقةفيمدويصوت

الأخلاقينقدهولكن،الأخلاقيةبالفلسفةلفلسفتهتصنيفناسيرفضكانماركسأنشك

لمفماركس.بأكملهالغربيالعالمفيالكاذبالعلميتنظيرهانهياربعدسليمأبقي

فيدينيةحركةلأضخممؤسسآكانبل،الاجتماعيةللعلوممؤسسآاعتقد،كما،يكن

الحديثة.الأزمان

فيالبشرمنالملايينإلىبالنسبةاليومأصبحتقدالماركسيةأنخلافولا

ذلك،سببعننسأليجعلناالذيالأمر،يعيشونهدينيأمذهبأالعالمأجزاءبعض

فيتتمثلهذهقوتهاأنلنايبدو؟كدينالشديدةالماركسبيةقوةتكمنأينونتساءل

منمزيجأنهاأي،وعلميةوعقلانيةوأيدلوجيةعاطفيةعواملمنقويآمركبأكونها

ونحن.والعقلالإيمانمنمزيج،توماالقديسكمزيجإنها.والرومانسيةالتنويرعصر

والعلميةالعقلانيةماركسمقاطعخلالمنالتهافتنرىأنباستطاعتنااليومكانإذا

مضاءالعقولأشدباستثناءالجميعقاعةعلىتستحوذكانتالمقاطعفهذه،المزعومة

العواملبحثإلىأبدأيتطرقلمماركسأنفيهريبلاومما.والنقدالبحثفي

نأذلكعلىزد.النفسعلممسلامانادرأفماركس،الإنسانباطنفياللامعقولة

والوجوديين)!ولول،(ويونغفرولدسيجمونبعنفيناهضونالمعاصرينالماركسيين

القليلمنأقلسوىتسهملمالماركسيةأنكما.وبالمنحلينبالبرجوازيينوينعتونهم

لمذهببالنسبةالغرابةكلغريبأإهمالأيبدوالذيالأمر،السياسيةالدراساتفي

الاقتصادية،الطبقةمصالحمرآةهيماركسنظرفيفالسياسة.كالماركسيةسياسي

علىيدلذلككل.بهاوخاصةمستقلةذاتيةلهاوليستومحسوبةواضحةفهيولذلك

الدينيةالماركسيالمذصبملامحأما.ماركسفكرفيالقديمةالتنويرعصرعقلانية

نأالإنسانواجببأنالقائلمعاجتنابهيمكنلاوالذيالجبارالأمرذاكفيفتتجلى

وبهذا،الرأسماليةشرورضدكفاحهخلالمنوذلك،الأمامإلىالتاريخبعجلةيدفع

هيالماركسيةأنوالحق.()الشيوعيةوالصلاحالخيرمملكةأمامالطريقيشقفإنه

فييستولدالذيالأمر،جانبكإلىيحاربالقدربأنتشعركأنهاحيثمن،كالكلفينية

"دينيومذاككانتوجوههامنالكثيرفيبذلكوهي.الشديدةالحيويةالإنسان

يقولولذلك.ورينانكومتأوغستعنهيبحثكانالذيالعلميالدينأو"،العلم
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هذافهمهمنوانطلاقأ،العالميفهمبأنهسيشعرالماركسيةيعتنقمنإإن:الماركسيون

".الصالحةالقضيةلخدمةيعملهأنعليهيتوجبماستبين

رحمة.ولاتسامحأيعرتلامتعصبدينالماركسيةأنالبالعنيغربنولا

يستهدفعملكلهيالأخلاق"إن:لينينقالهماهو،نقولهماعلىشاهدوأفضل

".المستغلالمجتمعهدم

جانبإلىالوقوفعلىالأخلاقتشجعالتاريخيةهيغلفلسفةبأننعرفإننا

والرغبة،المستغلللمجتمعالأكولالكراهيةإليهاماركسأضافولقد،المنتصر

لاستخداممستعدينولينينماركسأتباعكانولقد.الثورةقدوماستعجالفيالجامحة

.الثورةاستعجالبغيةالبرجوازيةضدكأسلحةوالقدروالخداعوالخيانةوالقسوةالقوة

منها،الروسماركسأتباعفيوضوحأأشدكانتالماركسيةمنالبشعةالملامحوهذه

وتستوجبهاالماركسيةبهاتوحيأفعالوهي.الغربفيالاشتراكيينالديمقراطيينفي

.الضرورةعند

أثرذاتكانتوالتي،ذكرهاعلىجئناالتيالاجتماعيةالأيدلوجياتكانت

ولقد.الواقعيةوالحقائقالتماسعنبعيدةوجوههامنالعديدفيكانتأقول،هائل

وضعواقدوسبشر،وماركسكومت"إن:يقول)س!أطس!،ن!()8(ريتشي.د.أكتب

منأيدلوجيةأيةمنتفوحلاوهكذا.العاجيةأبراجهمفيمعتكفونوهمفلسفاتهم

أحداثهمفيهاتقعحيثأو،البشريجتمعحيث،الأمكنةروائحهؤلاءأيدلوجيات

لاونحن.أقراراتهمفيهاويتخذونمناظراتهمرحابهافيتدورحيثأو،وحوادثهم

آخرعددفهناك.وصحيحصادقفوصفهآنفأ،ريتشيقالهماعلىنعترضأننستطيع

وكارلكومتأوغستغيرالمجتمععن"بالغرباء!الموصوفينأولئكمنوقيل

إلاأحديقرأهالاكتبأيؤلفونوكانوا،حياتهمطوالمغمورينكانواوالذين،ماركس

المألوفة؟بغيرليستالظاهرةهذهولكن.صدورهاعلىسنواتبضعمضيبعد

وأيدلوجياتلأفكارينابيعيكونواأنعليهممكتوب،الأطواروغريبوالن!اكفالفلاسفة

وينطلقوننظرياتهمغيرهمآخرونيتناولحينماوذلك،الأهميةمندرجةأعلىعلى

سذتقدعشرالتاسعالقرنمننبعتالتيالأيدلوجياتفتلك.تطبيقهاأوبهابالتبشير

أيدلوجياتأو،علومبأنهايعتقدونواضعيهاجميعوكان.كبرىحاجاتبعض

عرضأيتخدملاوهي،العلمأزياءترتديأهواءيراهااليومعصرناولكن.علمية

تواجهالتياليوميةللقضاياحلأيتقدملاأنهاحيث،اليوميةحياتناأغراضمنعملي

أصبحت،بالأحرىأو،كانتذلكومع.مثلأالأعمالرجالأو،الدولةرجال
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مع،سبنسرأوكومتأوغستمؤلفاتيقرأمنتجدلنهذايومنافيولكن.مشهورة

منالآلافلمؤلفهاوكان،قاطبةالعالمأقطارفيقزاءهاتجدكانتسبنسركتبأن

ذلكفيوالسبب،قزاؤهلماركساليومهذاحتىيزاللاولكن.المخلصينالتلامذة

الأوروبيالإنسانعلىتعرض،الفكرعلىبالقوةالمفروضةالأنظمةتلكأنإلىيعود

الأنظمةتلكأنالقولوزبدة.للقيمومنبعمتكامللكونالمفقودةرؤيتهلهتستعيدأن

أوغستكانلقد.الماضيةالميتافيزيقيةوللأنظمةللدينبديلآنفسهامننضبتقد

والميتافيزيقاالمسيحيةيستذوقيعدلمالحديثالإنسانإإن:قالحينمامصيبآكومت

الدينبوصف،دينإلىبحاجتهالعميقإحساسهيفقدولنلمالإنسانلكن.التقليديتين

حددوقد."وقصدهبنيتهعنتكشفعالمصورة،ومرضيةوشاملةبسيطةصورة

إلىالحاجة"إنها:فقالالإيمانبهايفيالتيالحاجات)وله،عهول(هورتونمارشال

أملنايستقطبهدفإلىالحاجةثمومن،سبيلهفيوالتفانيبهللثقةمطلقموضوع

الإيمانأنأي.أوالأملالثقةبينالمحسوسالربطإلىالحاجةإنهاوأخيرأ،ومسعانا

.الخلاصخشبةهوآخربتعبير

التيالجماهيرهذه،الحديثةحياتنافيعددهاالمتزايدالجماهيرأنريبولا

مدنيةدواماتإلىبهاوألقتالتقليديةالمجتمعاتتربةمنجذورهاالصناعةاقتلعت

قدالجماهيرفهذه.الإيمانإلىالحاجةأشدفيلهي،السلوكموازينفيهاتضاربت

وهذا.عنهبديلةبمذاهبتدينأعماقهافيلكنها،التقليديبالدين،متمسكةأنهاتبدو

التاصععشر.القرنأيدلوجيات،وأهميتهاالكلاسيكيةالأيدلوجياتمغزىيفسرما

الاشتراحيةمنأخرىأشحال

عشر،التاسعالقرنمنالثمانيناتقبلأوروبافيالماركسيالمذهبيشتهرلم

مختلففيالاشتراكيةعلىوشيطر"ئقؤلباالسنينمنالعقدذاكخلالأخذحيث

أوروبا،فيلنجاحهمماثلأنجاحأبريطانيافييصادفلملكنه،الأوروبيةالقارةأقطار

الاشتراكيالمذهبأنوالحق.دولةأوبلدأيفيالسياسيةبالساحةينفردلمبأنهعلمآ

مناليمينيالجناحمنتمتدالاشتراكيةفأبعاد.الماركسيالمذهبمنبكئيرأوسع

منبالمعتدلينمرورآالمسيحيينالاشتراكيينفيهمبمن،المحافظةالبرجوازية

الثمانيناتخلالغرفواالذينالثوريينمناليساربأقصىوانتهاةالاجتماعيينالمصلحين

عددهناكالاشتراكيةمنالإطارهذاوداخل.)34(بالفوضويينعشرالتاسعالقرنمن

ماركس،كارلمعاصريمنوكان.والأنواعبالفروعالغنيةالاشتراكيةالمذاهبمن

منحاميةمعاركماركسضدخاضالذي،الروسيالثوريباكونينميخائيل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،م1848عامعقبإنكلترافيمنفيأكانالذيبلانكلويسوكذلك.والجدلالمناظرات

.أم871عامفيفرنساإلىوليعود،الثاكنابليونسقوطليشهدبهامتدالأجلولكن

دولية.بشهرةيتمتعانما-عاهـ86فيأصبحااللذانوغاريبالديميزينيوأيضأ

بريطانيافيالأثرأشدوالفقر""التقدملكتابهكانالذيجورجهنريالأميركيوكذلك

موريسوليمأيضآماركسيعاصركانثمومن.الأوروبيةالقارةمنأجزاءبعضوفي

التيالأسسعلىتقوماشتراكيةإلىدعاوالذي،الفنيوالعاملوالشاعرراسكينتلميذ

أيضآهناكثمومن.الوسطىالقرونفيالمعروفةوالصناعالتجارنقاباتعليهاقامت

وقد.فرنسافيالأتباعمنالعديدلهكانوالذي،المنفعةتبادلبمذهبالقائلبرودين

معالبرودينيون،الأولىالدوليةالاشتراكيةمؤتمرانعقادخلالم1864عامفياصطدم

الشخصيةصاحب)4(لاسالفرديناندماركسمعاصرألمانيافيأيضآوكان.الماركسيين

مننفوذآأوسعكانلكنه،الأموربعضعلىماركسمعاختلفوالذي،الرومانسية

عشر.التاسعالقرنمنالسبعيناتفيماركس

الماركسيةحققت،القرنذاكمنالتسعيناتفيسيماولا،سنواتبضعوبعد

وقد،الأوروبيةالاشتراكيةالمجموعاتأقوىعلىبسيطرتهاوذلكانتصاراتهاأضخم

فيبينما.الجديدةالتطوراتضوءعلىالماركسيةتعديلبغيةحثيثةجهودأالبعضبذل

إصلاحيأاشتراكيآمذهبآواصطفت،الماركسيةالنظريةالغابائيةالحركةرفضتإنكلترا،

الفعالية.شديدكان

تاريخومنالثريالاشتراكيةتاريخمنجزءفقطهوآنفآأوردناهماجميعإن

حينماوذلك،عشرالتاسعالقرنمنالأخيرةالعقودعاشتهالذيالاجتماعيالإصلاح

وديمقراطية.تصنيعأوأوسعتمدنآأكثرنظامنحوسريعةبخطواتتتقدمأوروباكانت

وأالثوريةالاشتراكيةعنتوارت،والتفككالقمعوبسببم1848عاموبعد

غياهبفي"برودين"بالثانيةالفرنسيةالامبراطوريةوألقت،العاملةالطبقةاشتراكية

العامةالأشغالبمشاريعالعمال""واشترتفرنسا،خارجإلىبلانكونفت،السجن

عامالنابليونيةالإجراءاتعاصفةهدأتوعندما.الحرياتقمعفيوثددت،الواسعة

عامباريسكومونأحداثسحقتهاماسرعانلكنهاقليلأ،الاشتراكيةانتعشتم0186

وجاءت،الطبقيالصراععلىيحزضونبأنهمالاشتراكيونالعمالاتهمفلقد.م1871

الاشتراكيةمنالطورهذاوكان.شديدةقمعيةبإجراءاتباريسكومونعلىالردة

انطلق،المتبادلةالمنفعةالمذهبلواءوتحت،برودينالعاملهذافبزعامة.الفرنسية

الذيالأمر،المركزيةالسلطةوعلىالدولةعلىوكراهيتهمغضبهمجاميصبونأنصاره
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البروليتاريةالثورةبأنبرودينأنصاراعتقدوقد.مميزأاشتراكيأطابعآعليهمأضفى

فييرىيكنلمبرودينلأنوذلك،وفيدراليةمركزيةلاسياسيةبنيةعنتسفرأنيجب

سيختفياناللذين،الخاصةالملكيةعنالقمعيوالدفاعالعسكريةسوىالقائمةالدولة

الجديد،الاقتصاديالنظامأنبرودينويرى.الوجودمنالبرجوازيةزوالمعكليآ

وأومزرعةمصنعكل-مشتركين-العماليديرحيث،التعاونياتعلىيقومأنينبغي

تستمسكلكنها،واقعيةوغيرتافهةطوباويةتبدوهذهبروديننظريةأنومع.مخزن

،جديدةاستبداديةإلىيدعوبأنهماركسكارلبروديناتهمولقد.وشعارأمبدأبالحرية

التيالتهمةبروتينورذد.وسذاجتهاالاقتصاديةنظرياتهبساطةمنماركسسخربينما

دغماتيماركسإإن:قالحيث،ماركسإشىباكونينالثوريالروسيوخهها

نبوءةتحققتوقد."جديدةمستبدةدولةقيامعنسيسفرمذهبههـان،معآواستبدادي

تمامأ.باكونين

تنازلبعدفرنسا،عنالانفصالالباريسيونقررعندمام1871عاموفي

كومانات،فأنشأتأخرىفرنسيةمدنوقامت،العرشعننابليونلويسالامبراطور

برودين.بنظرياتمسترشدينفعلوهمافعلواهؤلاءفإن

الاشتراكيونالأنواعهذهأبرزومن،الاشتراكيةمنأخرىأنواعأيضأوهناك

بنضالهمعرفواالذينول!ا!(،4)أول)18(بلانكيأتباع،والئوريةالرومانسيةفيالمغالون

آخرينواشتراكيينبرودينوأشياعبلانكيأنصارأنوالحق.العنيدالأسطوري

فإنولذلك.الكومونيينمنبتاتآمتجانسةغيرمجموعةيشكلونكانوا،وراديكاليين

صفوفهم.وانقسامأممهمتفرقإلىأسبابهابعضيعود،بهمنزلتالتيالشنعاءالهزيمة

وعن،شخصألفعشرينيقاربماونفيمقتلعنالكومونيينثورةسحقأسفروقد

بعدإلاقائمةبعدهالهاتقملمحيث،القاصمةالضربةالفرنسيةالعاملةالطبقةضرب

لمإذ،م1864عامتأسستالتيالأولىالدولةسقوطوعن،الزمنمنكاملجيل

برودين(،)أشياعوالفوضويون"إالفيدراليونتوزعهاوقد،مظاهربعضسوىمنهايبق

.م1877عامفيوماتتأنفاسهالفظتئمومن

تخطوفرنساأخذتم(1871-م)0187الفرنسيةالأهليةالثورةسحقبعد

التيوالاشتراكيةالحريةظلالهافيانتعشتحيث،الثالثةالجمهوريةنحوتدريجيآ

الكابحالقانونتطبيقعلىبسماركفأقدمألمانيافيأه،.الظهورإلىتتدرجعادت

واسعةاجتماعيةبإصلاحاتهذاالقمعيعملهأرفقوقد،وحزمبصرامةللاشتراكيين

عفمأنهإذ.أوروبافينوعهامنالأولىكانتولقد،الدولةوتديرهاعليهاتشرف
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نظامأواشترع،السنفيللمتقدمينتقاعديأراتبأوخصصالاجتماعيةالخدمات

الماركسي،الألمانيالاشتراكيالديمقراطيالحزبولكن.الصحيللضمان

رائعأوتنظيمأ،لامعينقادةوأنجبالقمعيةبسماركحملاتمنسالمآخرج،المذهب

حيث،م0918عامفيبالعملالحزبلهذاسمح،بسماركسقطأنوبعد.لصفوفه

تلكأضخمم1291عامفيوأمسى،الألمانيةالسياسيةالأحزابأكبرأحدأصبح

عاميبينتنظيمهاأعيدالتيالثانيةالدولةعلىالمسيطرةالقوةوغدا،قاطبةالأحزاب

إليهاالمنتسبينعددأصبحإذ،م1491عامنجاحهاذروةوبلغت،م918و.م9188

كليآ.عليهافقضتالأولىالعالميةالحربجاءتثمومنمليونأ،عشراثني

حيةالإصلاالاشتراحية

انتث!ر،عشرالتاسعالقرنمنالتسعيناتخلالسيماولا،الثمانيناتخلال

تنعطفالدولوأخذت.الميادينجميعفيالإصلاحيةالاجتماعيةبالتشاريعالاهتمام

للدولةيتيحنظامنحو"يعملإدعهمبدأعلىالقائمالاقتصاديالليبراليالمذهبعن

الوعيلتزايدنتيجةالانعطافهذاجاءوقد.الاقتصاديةالفعالياتتوجيهفيالتدخل

لاجتماعي.ا

وعامم0185عامبينمابريطانياعاشتهاالتيوالازدهارالاستقرارمرحلةكانت

أ،3ء"صه(،3)ولوالوثيقيةالأونيةالحركتينعلىالمبرمالقضاءقضتقد،م0187

قوته.ذروةإلىالدوللتدخلوالمعاديةالضيقةبفرديتهالليبراليبالمذهبوارتفعت

الفيلسوفأثأ1881عامففي،هامةبتغيراتالناستطالعأخذتالثمانيناتولكن

المدرسةهذهوكانت.أوكسفوردجامعةفياجتماعيةفكريةمدرسة5()ولس!س!ع)3(غرين

وعلى،العامةللحقوقالاجتماعيالأصلعلىتشددوأخذت،هيغلبفلسفةمتأثرة

علىنستدلأننستطيعونحن.الخاصةالملكيةعلىالمترتبةالاجتماعيةالمسؤوليات

7(اص!ولا)3ملنراللوردقالهمماالمجتمعونظرةالفكرعلىطرأالذيالتغيرهذاسرعة

مطلعفيأوكسفوردبجامعةالتحقت"عندما:قالحيث،عصرهتطوراتعلىمعلقأ

كلعلىالمسيطرالمبدأهو"يعمل"دعهمبداكان،عشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

المبدأبهذابتزمتالمتمسكونأولئكأصبح،فقطسنواتعشرخلالولكن،ميدان

وبالغةالمغزىعميقةثورةيمثلملنراللوردقالهماأنشكولا."الناسنظرفيشواذأ

المجتمعبمطالبشعورأهيغلالألمانيالفيلسوفمنكريناقتبسوقد.الأهمية

نظريةأيةإليهمايضيفأندون،الدولةبهتقومأنينبغيالذيالإيجابيوبالدور

فيوالأستاذالاقتصاديالمفكرجاءثمومن.ثورةأوعنفمنفذلكةأو،أخرى
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طالبحيث"يعمل"دعهلمبدأالدغماتيةالأسسفلغمجوفنزستانليلندنجامعة

التيالمجالاتتحديدبغية،معينةميادينفيتجريبيعلميبحثإجراءبضرورة

الذيالأمر،حريتهامنالانتقاصينبغيالتيوالأخرى،الحريةمنالمزيدإلىتحتاج

أنهحيث،الغابائيونالاشتراكيونالنهجهذااتبعوقد.للمشكلةالتدريجيالحليعني

جملةمنكان)الذي،الفكتوريالدغماتيالفرديالمذهبضدفعلردةبمثابةكان

الاشتراكيةضدوأيضآ(الدولةتدخلبعدمالمطالبينواتحادهربرتأوبرونممثليه

الدغماتية.

المسرحيوالكاتبوالروائيوالخطيبوالناقدالكاتبأدخلم1887عاموفي

الفكريالمجتمععلىبعد،فيمانيتشهوكذلك،ماركسكارلشوبرناردجورجالثاب

الغابائية،الجمعيةتأسيسعلىشومعتعاونواالذينالأذكياءالثبابولكن.البريطاني

جملةالاقتصاديمذهبهوكذلك،العملقيمةفيماركسنظريةرفضواماسرعان

حماقاتعلىالأخلاقيماركسكارلبسخطفقطالماركسيةواعتنقواوتفصيلآ،

ولكن.فقطالكسبوراءاللاهثالمجتمعوعلى،العاملةللطبقةوظلمهمالرأسماليين

كارليل،ماركسجانبإلىفهناك،فقطماركسكارلمصدرهيكنلمالسخطهذا

ونيتشه.موريسوملورسكين

أسسوقد."الجديدةالحياة"بزمالةتدعىصغيرةبذرةمنالغابائيةالحركةنشأت

أ!!!(.43)ولهديفدسونطوماساللامعالاسكتلنديم1822عامفي،الحركةهذه

م1885عاموفي.ديفدسونمجموعةعنالغابائيةالحركةانفصلتم1884عاموفي

يديعلىالاشتراكيالمذهباعتنققدشووكان.الغابائيةإلىشوبرناردجورجانضم

أبدأتكنولم،والأصولوالأسلوبالنهجاصطفائيةكانتالغابائيةلكن.جورجهنري

دحضكذبأنوبعد.متفشيآالإنكليزيالتجريبيالمذهبوكان،الدغماتيةسجينة

المنفعةبنظريةوقالا،العملقيمةنظريةصحةمارشالوألفردوله!س!)()3جوفنز

المنفعةنظريةإلىاستنادآ،الاستغلالفيعامةنظريةوضعالغابائيونحاول،الهامشة

ذلك،قبلكانواالغابائيينولكن.(الأرض)إجارالإجارفيريكاردوونظرية،الهامشية

يكونيكادالاقتصادفيالتنظيرأنوجدواإذ،التجريديالاقتصادعنالابتعادقررواقد

القيمة.معدوم

بوبياتريس،الغابائيةالجمعيةلمؤشسمةأستاذآ)ط،55!(بوثتشارلزكان

إيرادفيوالدقيقةالشاملةالاجتماعيةالدراساتفيرائدآبوثويعتبر.)؟؟س!س

03م/الحديثالأوروىالفكرتارفي
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ستةمنضخمأمؤلفآم7918وم2918عاميبينماوضعوقد.التفاصيل

"إن:يقولبوثكتبولقد".وعملهملندنسكان"حياةعنوانويحملمجلدات

وأتقليديأهذاكانوسواء،السياسيللاقتصاد)أعهق"ول(الأوليالتعقلفشلسبب

بأوغستمتأثرأبوثوكان."الواقعةالحقيقةإلىافتقارهإلىيعودإنما،تقليديغير

شموللرأسسهاالتيالتاريخيةالاقتصادمدرسة،الألمانيةوبالمدرسة،كومت

فيوصفيةتاريخيةنظريةصياغةإلى،لذلكنتيجة،بوثانتهىوقد3(.)عس!ا)5+،"ح

وزوجهاوببياتريسوضعتهاالتيالرئيسيةالأبحاثمعظمجاءتوهكذا.الاقتصاد

هـاغاثةالعمالونقاباتالمحليالحكمفيضخمةتاريخيةأبحاثأ،وبسدني

شريطة،تدريجيةمعالجةالقضاياجميعمعالجةبضرورةالغابائيوناعتقدوقد.الفقراء

الغابائيةوالكراريسوالمنشوراتالمجلاتوكانت.الواقعيةبالوثائقمسنودةتكونأن

الغابائيةللحركةالحقيقيةالأهميةولكن.بمرارةوتنتقدهالبرجوازيالمجتمعتهاجم

فيواستخدامها،والنظرياتوالوقائعالمعطياتجميعفيالدؤوبعملهافيتتمئل

المجتهدالمفكرذاكبإشرافيجريذلككلوكان.معينةاجتماعيةمظالممكافحة

،يدريانلاأويدريانحيثمنكانا،اللذينبياتريسوزوجتهوبسيدنيالصبور

المذهبأنفيمطلقأيشكونلاكانوافالغابائيون.جديدمعتقدبتأسيسيقومان

فيالتاليةالدرجةوأن،البرجوازيالمجتمعصورةمنأرقىصورةهوالاشتراكي

المبشرينبحماسةيعملونوجدتهملذلك،الاشتراكيةهيالاجتماعيالتطورسلم

كانتالتيالروحبهيصف)40؟("جود"دقولآيليفيمانوردونحن.وروحهم

م1491عامقبلإنكلترا"كانت:جودقال.وتوجههمالغابائيينعلىيومذاكتسيطر

منالقلةترفكانحيث.وفظةكريهةواقتصاديةاجتماعيةمساواةلاتسودهبلدآ

الاشتراكيالنظامبأننعتقدوكنا.وبؤسهاالأكثريةفقريستثيران،وتفاخرهمالناس

ربيعنسيمنستنشقوجدتناوهكذا.واللامساواةوالتعاسةالفقرعلىسيقضي

يقودهاالتيالعنيدةالمسيرةزحففيالصفوفنتقدمورأيتنا،الغابائيةالاشتراكية

?)11(ء
نستبقاحياناوكنا)3)اس!!ثا(.ولز.ص.وجوزوجتهوبوسيدنيسوبرناردجورج

وتقومالإنتاجوسائلالدولةتملكحيثالميعاد،أرضشطرالميممةخطواتهم

نأويكفي،المناليسيرةالأمورهذهجميعبأننؤمنيومذاكوكنا.والتبادلالتوزيع

لنلتقطها".أيدينانمد

منغمسينالحركةهذهقادةيكنلم،الغابائيةللحركةالباكرةالأيامفيأنهوالحق

وفيالمظاهراتفيالاشتراكوبينبينهميحولالذيالانغماسذاكوالتنظيرالعلمفي
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نوفمبرشهرمنعشرالثالثاليومففي.العاملةالطبقةواجتماعاتالرنانةالخطبإلقاء

ومثقفين)،ولء3ء!(بيسانتوآنيموريسووليمشوالشرطةعاملتم1887لعام

ساحةفيالمتظاهرينجموعتفريقخلالوذلك،شديدةبخشونةآخريناشتراكيين

التغيير،فيالتدريجيالنهجانتهاجالغابائيونقررالحدثهذاوبعد.الأغرالطرف

ينحصرواجبهمأنوجدواأنهمحيث.ذلكفيالأسلوبالبرلمانيةالوسائلواعتماد

وعرضها،العمالوأوضاعالصناعيةالحياةأحوالعنوالمعطياتالمعلوماتجمعفي

اشتراعضرورةإدراكإلاالسياسيونمعهايستطيعلابحيث،والدقةالوضوحبذاك

نجاحآالميدانهذافيالغابائيوننجحوقد.الاجتماعيالإصلاحإلىهادفةقوانين

وأ،كبيرعماليحزببريطانيافيهناكيكنلمالأولىالعالميةالحربفقبل.مذهلآ

يكنولم،طفولتهمرحلةفييزاللاآنذاكالعملحزبكانبل.نافذاشتراكيحزب

البريطانيالعمالفحزب.العموممجلسأعضاءمجموعمنبالمائةعشرةسوىله

الغريبالماركسيإلىأيديولوجيتهمنبشيءويدين.م0591عامفيؤلدالحالي

وليمأسسهاالتيالحركةإلىيعودالكبيرالأديبولكنوللا+(،4)ولءولهندمانالأطوار

إلىبالقليلفقطيدينأنهكما،"الاشتراكية"الجامعةباسموالمعروفةموريس

منيستمدهاكان،الأولىالعالميةالحربقبلالأدبيةزخومهمعظملكن.الغابائيين

وأهدافها.العمالنقابات

نظريةمنكبيرجزءتسربإلىيومذاكالعمالحزبضعففيالسببويعود

منها.الأحرارحزبسيماولا،الأخرىالبريطانيةالأحزابإلىالاجتماعيةالخدمات

المذهببأنالإيمانعلىهـاياهاتفقوا،ماركسلنظريةرفضهممعفإنهمالغابائيونأما

القفزلا،الاشتراكيةإلىالتدرجيرونكانواأنهمغير.المستقبلمذهبهوالاشتراكي

الذاتيالحكمومؤسساتالبرلمانيةالديمقراطيةأنويرون،كبرىثورةخلالمنإليها

سلمية.بوسائلالاشتراكيةإلىبالوصولساعدت

خلافآوهم.المحليالحكمبنظامالأخذضرورةعلىيشددونالغابائيونوكان

)قبلالوقتذلكفيكانوابل،الصناعاتجميعتأميميقترحوالم،عنهمشائعهولما

ستمتلك،حديثآأنشئتالتي،المدنومجالسالمحليةالمجالسبأنيأملونم(1491

العامةالملكيةبأنيعتقدونكانوافإنهمحالكلوعلى.الصناعةمنكبيرآقطاعأوتدير

ميادينمنوالرأسماليينالفلاككبارطردهـان.المجتمعلأمراضالترياقهي

بخيرهاينعمحقبةإلىوسينتهي،الإنتاجعائداتمنالعمالحصةفيسيزيد،أعمالهم

الغابائيون،اتبعهالذيالتكتيكلكن.ساذجةتبدوهذهأفكارهمأنشكولا.الجميع
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الاجتماعية.الخدماتبمبادىءالقبولالبريطانيينالسياسةرجالمنللمعتدلينسفل

الغازكمرفقي،العامالنفعذاتالمرافقتأميم،المحافظينإشرافوتحت،جرىوقد

لوردآسمعتوهكذا.والشيخوخةوالتقاعدالصحيالضمانقوانينواشتراع،والماء

وقائعفإنذلكفيغروولا."اشتراكيينجميعآالآنأصبحنا"لقد:يقولبريطانيأ

بعض،علىبعضهومتواقفومترابطمعقدصناعيمجتمعفيالبحتةوحقائقهاالحياة

"دعهمبدأعلىالقائمةالرأسماليةتعديلعلىالبريطانيينومجتمعالدولةأرغمتقد

عرضحينماالرايخستاغأمامألقاهاالتيالكبرىخطبتهفيبسماركأعلنوقد."يعمل

نأتستطيعلاالدولةإإن:قائلآحكومتهبهتقدمتالذيثالاجتماعيالضمانمشروع

أهملتإذاأي،وسعادتهمالمواطنينمنالعمالصالحإلىمسؤولياتهاكلعنتتخلى

".الثورةعلىهذابإهمالهاتحزنهمفإنما،المسؤولياتهذه

البريطانيالصناعيبهوأعني،نبرةبسماركصوتدونلكنه،آخرصوتوهناك

تعيشهاالتيالصحيةالأوضاعتتجاهلبألاالعلياالطبقاتطالبتشمبرلينجوزيف

لاالكوليراجراثيمإإن:بقولههذاطلبهبرروقد،الحديثةالمدنفيالدنياالطبقات

".المجتمعمنالدنياالطبقاتوبينالعلياالطبقاتبينالعازلةالحدودتحترم

للعمالوغدا،السياسيةالحياةفيمرموقةمكانهتشغلالعمالنقاباتأصبحت

يحسبقوةأمستالنقاباتأنذلكعلىزد.والدولةالصناعةشؤونفيمتواضعقول

منالعمالتمكنوقد.الإضرابوهوألاماضيآ،سلاحآتملكأنهاإذ،حسابلها

عنمسؤولينالعماليعتبرالذيا!7!!+()1فيلتافبقانونالمعروفالقانونإسقاط

عشر،التاسعالقرنمنالعقدهذاوخلال.لإضرابهمنتيجةبالصناعاتيلحقضرركل

النقابيونأما.بريطانياوكذلكوفرنساإيطالياالمريرةالإضراباتمنموجةاكتسحت

إضرابخلالمنبتفجيرهايأملونكانواالتيبالثورةيحلمونيومذاكفكانواالفرنسيون

منيسخرونكانواالبريطانيةالعماليةالنقاباتقادةلكن.الحياةمرافقجميعيثلعام

الأفعالعلىالنظريةالمجادلاتيفضلونكانواالذينالإشتراكيينالمثقفينأولئك

علىساخطينفكانوا،التقليديونالماركسيونأما.العماليةالحركةداخلالعملية

منشريحةعلى،العماللبعضالحصولإلىفقطيتهافتونالذينالنقابيين"إانتهازية

بتوحيدالألمانالنقابيونالعمالوقام.إسقاطهأوالقائمالنظامتبديلبدون،أكبرأجر

الفرنسيونالنقابيونرفضبينما.الماركسيالإشتراكيالديمقراطيالحزبمعحركتهم

القوة،الألمانالاتحاديونالنقابيونكانم6091عاموفي.والاشتراكيينالاتحاد

اتفقوالكنهم،الألمانيالإشتراكيالديمقراطيالحزبوبينبينهمالوحدةفيالأساسية
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العمالنقاباتبسرعةنمتوقد.السياسيذراعهمالحزبهذايكونأنعلى

التاسعالقرنمنالتسعيناتخلالوذلك،الأوروبيةالأقطارجميعفيواتحاداتهم

العشرين.القرنمنالأولوالعقد،عشر

لرأسمالية)ذرائعيأ(بركماتيأتعديلأبوصفه،الإشتراكيالمذهبأصبحوهكذا

الأمرهذايحققلمبأنهعلمأ،الفكتوريالسياسيالنظامفيبهمسقمآأمرآ!يعملدعه9

جورجلويدتقدمعندمام0191عاموفي.مريرةومناظراتمجادلاتبعدإلا

الضمانإلىيعودريعهادخلضريبةعلىتشتملكانتالتي،العامةبالميزانية

أسفروقد.العموممجلسأقرهابينما،إقرارهااللورداتمجلسرفض،الاجتماعي

مشروعاترفضأوتعطيلسلطةمنمجلسهمحرمانعنهذااللورداتموقف

خطةأضخمبأنهالبريطانيةالصحفإحدىوصفتهما،الميزانيةتلكتبعوقد.القوانين

الوطنيالضمانقانونبذلكوأعنيالموقعبناءلإعادةالحكومةاعتمدتهابريطانيالتاريخ

.م1191عامالصادر

المار!سية()تعديلىالمار!سيةالتحريفية

وبريطانيا.أوروبافيالأخرىالأوضاععنتمامأيختلفألمانيافيالدفعكان

اشتراكيحزبايمنوتنظيمأقوةوأشدمتطورماركسيحزبيوجدكانألمانياففي

مرموقةبمكانةيتمتعكانالألمانيالاشتراكيالديمقراطيفالحزب.اوروبافيآخر

بغيةبسماركعليهشنهاالتيالحملاتمنسليمأخرجأنبعدسيماولا،واسعةوشهرة

نأبعد،مشروعةبصورةنشاطهيمارسالحزبهذاأخذم1918عامفبعد.تحطيمه

الديمقراطيالحزبأنوالحق.محظورأكانولوحتىالبقاءعلىقادرأنهأثبت

قادتهوكان،صحفهلهوكانتجماهيريآومنظمآمنضبطأحزبآكانالألمانيالاشتراكي

)4"?ولط!ءأط(ليبكنختوملهم)اء؟ء!()26(بيبلأوغستوزنمنالمثقفينمن

معأنشأوقد.3،لماء،(الأمما()6كاوتسكيوكارل)ولأح،3+ء!(()13نستينبيرلمادوارد

سياسيحزبأكبرم1291عامفيوأصبح،وثيقتعاونمنعلاقاتالعمالنقابات

الحزبقادةسفموقد.الناخبينثلثيشكلونوأعضاؤهأنصارهكانإذ،ألمانيافي

سليمة.ديمقراطيةبوسائلالرأسماليالظلمإسقاطبإمكانيةالاشتراكيالديمقراطي

الراديكالينالألمانيالحزبعارضالثانيةالدوليةالاشتراكيةمؤتمرانعقادوأثناء

القائلةماركسنظريةإلىاستنادأ،المحتومالاشتراكيةانتصارعلىوشذدظوالفوضو-

الرأسماليةسقوطتفرضالجدليةالضرورةوأن،بذاتهاذاتهاتدمرالرأسماليةبأن
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الاشتراكية،إلىبالتدرجيعتقدوالم،للفابائيينخلافآ،وهم.الاشتراكيةأماموتواريها

التعاونرفضواولكنهم،بأكملهاالرأسماليةفيهتنهارالذياليومذاكينتظرونكانوابل

الحكم.فيالبرجوازيينمع

وقد.الماركسية)تحريف(تعديلأوإصلاحاتجاهفيبعيدأبرنشتينوذهب

وألبانيا(الصينشيوعيواليوميستعملهالذيالإصطلاح)تحريفالتعديلمحاولتهأثارت

وانتهت،الاشتراكيالديمقراطيالحزبصفوفداخلعنيفةمناظراتالماركسيةفي

قدالأيامبأنيعتقدبرنشتينكانفلقد.()تحريفتعديلكلرفضإلىالمناظراتهذه

وإن.العاملةالطبقةبؤسوبتزايدالرأسماليةبتدهورماركسكارلتنبؤاتكذبت

قدالعمالأحوالوأن،واتسعتازدادتبلتخت!لموالمتوسطةالصغيرةالملكيات

ثمومن.مرارتهتزددولمحدتهخفتقدالطبقيالصراعوأن،تسؤولمتحسنت

برنامجهوكان.وتعديلهاالماركسيةإصلاحبوجوبالقولإلىبرنشتينخلص

توطد"إن:يقولبرنشتينواستطرد.البريطانيةالغابائيةروحمنللغايةقريبأالإصلاحي

بالوسائلالاشتراكيةانتصارالممكنمنجعلالغربيةأوروبافيالسياسيةالديمقراطية

المنظماتأمامفخطوةخطوةيتراجعونالمتقدمةالبلدانجميعفينرىهـانناالبرلمانية

وبقي،الاشتراكيةإلىبالتدرجالقائلةبنظريتهالأخذرفضالحزبلكن."الديمقراطية

الاشتراكية.إلىوطريقأوسيلة،البرولتياريةوبالثورةالطبقيالصراعبنظريةمتمسكآ

منبرنشتينيطردوكاد.البرجوازيةالأحزابمعحكومةفيالاشتراكعدمعلىوأصر

رفضالحزبأنمعولكن،الاشتراكيالعريقماضيهمنالرغمعلىالحزبصفوف

فريدريكأننذكرأنبناويجدر.مشروعةبصورةالعملعلىفقدأنهغير،التدرجمبدأ

صزح،عشرالتاسعالقرنمنالتسعيناتفيالحياةقيدعلىيزاللاكانالذيإنجلز،

انصرمقد،رواقيةجماهيربقيادةقليلةمجموعةبهاتقومالتيالثورةزمن"إلى:يقول

."وانقضى

مواضيعحولحاميةمناظراتالفرنسيالاشتراكيالحزبدوائرفيدارتوقد

منقسمالكلمةموزعالفرنسيالحزبهذاوكان.برنشتينأثارهاالتيبالمواضيعشبيهة

هذاولكن،العشرينالقرنمنالأولالعقدفيإلاصفوفهتوحيديستطعولم،الصف

ميلران)21(الاشتراكيقبلأنبعد،م9918عامففي.شاملأيكنلمالتوحيد

روسو،ولدوكنيساريالجمهوريشكلهاالتيالحكومةفيوزاريآمنصبأالملا(ا)ولا!عس!ا

وكانتالمستجد،السياسيالنهجهذاحولجديةمناقشاتالاشتراكيينبيندارت

جوسد)16(جولوهما،الفرنسيالاشتراكيالحزبفيقائدينأبرزلتناظررائعةفرصة
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بهذهنخترقأنالحكمةلمنإنه9جوريقالوقد.خعول!؟()3)6(جوريوجانحولك!()س!34

فشيئأ،شيئأ،تعلمونكما،يسقطالرأسماليفالنظام،البرجوازيةالمواقعالطريقة

بأكثريةمناظرهعلىتغلبجوسدولكن.؟"مواقعهنحتللممايهويأنلهيمكنوكيف

الأرثوذكسية،بالاشتراكيةالاستمساكبضرورةقائلأجوبىيعلىردولقد،ضئيلة

إلىوخلص،العاملةالطبقةتضامنعلىوالحفاظ،أساسيأمبدأالطبقيالصراعواعتماد

بينهما.تعاونقيامبتاتأيمكنولا،متنافرانقطبانوالرأسماليةالاشتراكيةبأنالتقرير

وأاشتراكيأيكونأنإمافالمرء،الوسطىالحلولوكذلك،مستحيلأمربينهمافالمزج

سدسعلىالفرنسيالاشتراكيالحزبحصلم1491عاموفي.كذلكيكونلا

حكومةأيةفيالاشتراكرفضإذ،الألمانيمثيلهحذووحذا،النوابمجلسمقاعد

منالاشتراكيالحزبجناحيبينسائدأالتوتروبقي.البرجوازيةالأحزابفيهاتشترك

بواسطةإلا،وحدتهعلىالمحافظةالحزبهذايستطعلمحيث،ويسارييميني

شديدأتعقيدأتعانيكانتالفرنسيةالاشتراكيةأنوالحق.دقيقوغيرغامضبرنامج

بللاومتعصبأجدليأماركسيأكان!جوسد!ذ.الماركسيةغيرأخرىتقاليدبسبب

أعظمومنالحزبفيرجلأعظم)وهذاجوريكانبينما،تزمتهفيدغماتيآ

ماركس.كارلغيركثيرةينابيعمناستسقىوقدمتمدنأإنسانيأرجلأ(،جيلهشخصيات

بعد:فيمابلومليونقالكماتعنيجوريإلىبالنسبةكانتالاشتراكيةلأنوذلك

."الحضارةفجرمنذالإنسانيةأبدعتهماكلوتراث،الالتقاءونقطة!المحصلة

لاكان،الفرنسيةالاشتراكيةالتياراتلمعظمالماركسيةاكتساحمنالرغموعلى

بقايا.بعضللرودونيةيزال

لزميلتهاتمامأمماثلةفكريةبمرحلةيومذاكتمرفكانت،إيطاليافيالاشتراكيةأما

من)التحريفيون(التعديليونأوفالإصلاحيون.ألمانيافيوكذلك،فرنسافي

.الثورةأماممنفذكلسذتقدالديمقراطيةبأنيقولونكانواالإيطاليينالاشتراكيين

لكن.الزيوعتيقةمماتةفكرةإنهاإذ،وأسلوبأوسيلةتصلحتعدلمالثورةفإنولذلك

بالغةأملخيبةسمعوهفيماوجدواحيث،اليسارمنشديدةمعارضةعانواأيضأهؤلاء

الاشتراكيةمجاريعنمختلفآمجرىاتخذتروسيافيالاشتراكيةلكن.الخطورة

وكان.بلاخونوف)16(المفكرخلالمنروسياإلىطريقهاوجدتولقد.الأوروبية

سنواتوأمض.بنفسهنفسهثقفوقد،الثقافةمندرجةأعلىعلىهذابلاخونوف

منالسبعيناتوخلال.السياسيوالاطوالكتابةللمطالعةكزسها،سويسرافيطويلة

وقد.الشعبيةالحركةفييتمثلروسيافيالسائدالثوريالتياركان،عشرالتاسعالقرن
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واضحةتكنلمفكريأولكنها،بالذاتوبالتضحيةبالشجاعةالحركةهذهأعضاءيثير

روسيابأوضاعأعضائهاإيمانإلىيستندالسياسيمعتقدهاكانإذ،والمنهاجالأيدلوجية

الكبارالثلاثةالقادةوكان.الجماعيةفلاحيهاأوضاعسيماولانوعها،منالفريدة

فيماعنهتحدثناأنلناسبقالذيبلنسكيهم،الأولىمرحلتهافيالروسيةللاشتراكية

الضبابيالئوريذاك،باكونينثمومن،المذهبهيغيليكانأنهإلىاشرناحيث،تقدم

تمسكبسببماركسوهاجم،فوضويأبعدفيماوأصبحببرودينتأئرالذي،الفكر

الثوريالداعيةس!ول(37)ولعهرتزن)4(ألكسندروأخيرآ،ونظامأكيانأبالدولةماركس

الفرنسيةبالجمهوريةفوجىءحتى،م1848عامفيباريسيصلكادماالذيالجبار

وهرتزن،باكورنيناكتشفوقد.لهامثيللابوحثميةالباريسيينالعمالانتفاضةتسحق

القرويبمجتمعها)عأول(الروسيةالقريةأن،الألمانالمؤرخينأحدبمساعدة

المنفعة.تبادلمذهب،عليهبرودينمذهبلإقامةطبيعيكأساستصلح،الجماعي

أنهغير،المطلوبالتطبيقنظريتهماتطبيقفيوهرتزنباكونينفشلمنالرغموعلى

.الثوريالاشتراكيالحزبمنهاتفرعالتيالشعبيةالحركةفيالشديدالتأثيرلهماكان

القريةاشتراكييحركةالقيصرحكومةقمعت،عشرالتاسعالقرنمنالستيناتوخلال

")1("تشرنيشفسكيبوألقت،العنفسبلتنهجتكنلمحركتهمأنمع،7()عأالروسية

عامفيوأغلقت،السجنغياهبفي()ولس!ع،15وبيساريف)92(لا+ص!طشا(ع"735الأط

الشهيرةالحركةتلكنشوءعنالقمعيةالإجراءاتهذهوأسفرت.موسكوجامعةام868

هذهانتهتوقد.المثاليينالشبابمنعددبهانادىالتي"الشعبإلى"الهجرةباسم

واليأسالأملخيبةانفجرتوأخيرأ.أعضائهامنالمئاتسجنإلىأيضأالحركة

فيألكسندرالقيصراغتيالىفيذروتهبلغحيث،السياسيالإرهابمنرهيبةبموجة

أماميكنلموهنا.حاسمةنتيجةأيةعنيسفرلمالأمرهذاولكن.م1881عام

إلى،وتجاوزاتهاالرومانسيةالشعبيةالحركةعنالتحولإلا،الروسالاشتراكيين

منالاشتراكيبالتيارالماركسيةانعطفتوقد.الهادىءالتحليليبمدخلهاالماركسية

الاجتماعوعلمللاقتصادالمنهاجيةالدراسةإلى،المشروعةغيرالثوريةالأعمال

الدقيق،والتخطيطالفكريةالقضاياعلىنشاطهميركزونالماركسيونوبدأ.والتاريخ

بتقدميةبالتسليمللبعضآنذاكالماركسيةسمحتوقد.الصبيانيةالمغامراتوتجنب

ونهجهاالقرويةالثسعبيةالحركةضدفعلكردةهذاانعطافهاوجاء.الرأسماليالمذهب

الئوري.الإرهابي

بالقوانينيؤمن،جماليأالنئقوحتىالمتمدنالمفكرهذا،بلاخانوفكان
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روسياتجتازحتىوالانتظاربالتريثيصحكانولذلك.التاريخيللتطورالماركسية

وجدولقد.تلقائيآالديمقراطيةالثورةعندئل!ستنشبحيث،الرأسماليةمرحلة

نأ،الماركسيةالمبادىءوتشريبهم،الروسالثوريينمنلجيلتنشئتهحينبلاخانوف

تجنيدم3091عامفيلينيناقترحفلقد.والانتظارالتريثيرفضهؤلاءمنبعضأ

الاقتراحهذابداوقد.السلطةعلىللاستيلاءوإعدادهمالثورةمحترفيمننخبة

علىأو،مجردةبونابرتيةإقامةإلىالدعوةبمثابةالأرثوذكسيالماركسيلبلاخانوف

الحزبأكثريةمنقبولأيلقلملينيناقتراحولكن.(بلانكيإلى)نسبةبلانكيةالأقل

والمجموعةالبلشفيةالمجموعةإلىالحزبفانقسم.الروسيالديمقراطيالاشتراكي

وكانت،الحزبفيأقليةدائمآكانتالبلشفيةالمجموعةأنوألحق.المنشفيكية

الاشتراكيةالأحزابلدىشديدواعتبارمرموقةمكانةوذات،الأكثريةتمثلالمنشفيكية

والعيد.المستقلالمكافحللنينوالشهرةبالنصرجاءم1791عامولكن.الأوروبية

الأرثوذكسية،الماركسيةعنبعيدآاشتطقدلينينبأنيعتقد،البلشفيةثورةالبعضوكان

اليسار.أقصىفيمعزولأوأصبح

الماركسيينبينالمناظراتمنأسفرتلمامبتسرأملخصأيليفيمانوردونحن

منهم.الإنكليزباستثناء،الأوروبيين

بلغتالتيالاشتراكيةالديمقراطيةالأحزابعلىالأرثوذكسيةالماركسيةسيطرت

داخلدارتوقد.م1491عامع!ثميةوالمناصرينالأعضاءوتجنيدالتنظيمفيالذروة

للنظامالكاملوالتدميرالطبقيالصراعكانإذاماحول!،حادةمناقشاتالأحزابتلك

السياسيةالديمقراطيةحقبةومن،للعملصالحأبرنامجآتعدلمقاضيةبضربةالرأسمالي

للطبقةالاجتماعيةالخدماتتوفيرإلىالرأسماليالمذهبوانعطافالعمالونقابات

بالتدرجيةوالأخذالماركسيةعنالتخليرفضالسؤالذاكعنالجوابوكان.العاملة

قانونيةغيرتآمريةبوسائلالحنيفةالثورةعلىالتثديدرفضوأيضآ)برنشتين(،الغابائية

التيالفجائيةبالثورةبمايمانهاتستمسكالاشتراكيةالأحزابفيا!ثريةوكانت.الينين(

بوسائليتمالثورةهذهتحققبأنأيضأتؤمنكانتبأنهاعلمآ،بأكملهالنظامستبدل

منتمكنهابأكثريةاليابيةللمجالسالعامةالانتخاباتفينجاحهافيتتمثل،سلمية

أيةتشكيلفيالبرجوازيةالأحزابمعالاشتراكترفضبقيتولذلك.بالحكمالانفراد

فييبعث،م1491أوم0918عاميبينجانبهمإلىالمقترعينعددوكان.حكومة

أخذالذيالوسطالحلهذاولكن.سلميةبوسائلالسلطةإلىبوصولهمالأملنفوسهم

تباعدفهناك.الاشتراكيةالأحزابتقربداخلالتوترمنجؤآخلقالاشتراكيونبه
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وكذلك،فرنسافيجوسدجولوبينطوماسألبرتبينملحوظونفسانيأيدلوجي

شكولا.روسيافيلينينوبينوبلاخانوفألمانيا،فيلوكسمبرغوروزابرنشتينبين

المذهبقلبفيالموجودالأقرنبالقياسوثيقأارتباطأيرتبطهذاالضدينتكافؤأن

والئورة،الديمقراطيوالحكمالنخبةوحكم،والحتميةالإراديةفهناك،الماركسي

ومن،الثورةإلىالمسحوقيندعوةأخرىجهةمنأيضأوهناك)الارتقاء(،والتطور

أمامبسرعةالطريقتشقالتاريخيللتطورالموضوعيةالقوانينبأنالإيمانأخرىجهة

.المحتومالاشتراكيةالديمقراطيةانتصار

الفوضوية

بينوسطنقطةمننوعأكانتأنهانلاحظالماركسيةعلىعامةبنظرةنلقيعندما

هناككانالماركسيةيسارفإلى.ويسارييمينيمنالاشتراكيةالحركةجناحي

بأنعلمآ.واحدحزبفيالاشتراكيينمعاحتواؤهمأمكنمانادرأالذينالفوضويون

ولقد،الدوليةالاشتراكيةمؤتمراتخلالالاشتراكيينوبينبينهمدارتحادةمناقشات

تشعرهمالفوضويينضدقراراتاستصدارمنالجلساتتلكخلالالاشتراكيونتمكن

الفوضويينبعضلكن،الدوليةالاشتراكيةمؤتمرحضورفيفيهممرغوبغيربأنهم

وكانت.المؤتمرجلساتيحضروندائمأكانوا،العمالنقاباتعندمندوبينبصفتهم

لكنها،ملحوظنشاطأحيانآلهاكانبأنهعلمأ،ألمانيافيضعيفةالفوضويةالحركة

.العمالنقاباتفيبالضعيفليسنفوذهاكانإذ،فرنسافيمنهاحالآأقوىكانت

تعيشالدنياالطبقاتكانتحيث،وإسبانياإيطاليامنكلفيحالأشدعلىوكانت

عدوأيكونأنالفوضويبإمكانوكان.تقدمآأقليزال!لاوالتصنيعشديدأ،بؤسآ

والتسعيناتالئمانيناتخلاللكن.للحرية"برودينيأ"وصديقأ،الدولةلمركزيةمسالمأ

والعنف.الاغتيالإلىالفوضويينمنالكثيرونيعمدكان،عشرالتاسعالقرنمن

.بالبرلماناتولاالعامةبالانتخاباتيؤمنونيكونوالمالفوضويينجميعأنوالحق

هوالاقتصادأنماركسكارلتعفمحيث،ماركسيشبهأوماركسيأمنهمالبعضوكان

التمثيليةالحكومةيعتبرونكانواولذلكشيء،كلويقرريحددالذيالأساسيالعامل

الدولة،تملكالرأسماليةوأنديكتاتوريتها،البرجوازيةخلفهتخفيقناعأوالبرلمان

تكونلنبأنهيعتقدونوكانوا.الاشتراكيةالبروليتاريةالثورةتدمرهاحتىمالكةوستبقى

حيثاللاطبقيالمجتمعسيكونبل،دولولابرلمانات،البروليتاريةالثورةبعدهناك

وكان.حكومةولادولةفيهتقومفلا،رحابهفيالسعادةوت!ثميعأجوائهفيالحريةتخئم

معيتعارضالذيالأمر)الجبرية(بالحتميةالإيمانعدمإلىينزعونالفوضويينقيم
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وضعهتبديلعلىالحرالإنسانبقدرةيقولونكانواإنهمإذ،التقليديةالماركسية

بكفاحه.

في303()اح)14(سوريلجورجإليهذهبماإلىالذهابأحيانأبإمكانهموكان

وجدفلقد.علمأبتاتأليستوأنها،دينأوأسطورةغيرليستالاشتراكيةبأنقوله

شديد،غباءعلىالاشتراكيينالديمقراطيينووجد،الخيالمتبفدرجلآماركسسوريل

هو،الاشتراكيةداخلالتياراتهذهعلىالأمثلةأوضحومن.كذلكالبرجوازيةوحتى

.بعدهمنالبلجيكيديمانوهنري،الإيطاليالفوضوي)1()!اه+طءصأ(لابريولا

المفكرينبعضمشجعةكبادرةالعمالنقاباتلقوىالسريعالنمووجاء

الروسالقرويونالاشتراكيونمضىفيمااعتقدكماهؤلاء،اعتقدحيث،الاشتراكيين

فيالمجتمعمنهاسيبنونالتيالأساسيةالوحداتعلىالنقاباتفيعثروابأنهم)!ألملا(،

خلالمنتتحققلنالثورةبأنيقولونالمنطرينبعضوجدتوهكذا.المستقبل

جميعيث!لونحيث،العمالجميعفيهيشتركوشاملعامإضراببواسطةبل،البرلمان

الفكرةهذهاستهوتوقد.العامةالحياةمرافقجميعويعطلونالاقتصاديةالفعاليات

الثورةقوةبوصفهاالعمالبنقاباتأملهخابماسرعانلكن،سوريلجورج

وزخومها.

الفرديةالطبيعةفبحكم.وأشكالهاالفوضويةأنواعمنالعديدالعصرذاكشهد

ولكن،حزبأوحركةاومذهبفيانتظامهمبالإمكانيكنلم،الراديكاليينلهؤلاء

لافعليأإعدادآلهاالعمالهـاعداد،الثورةتخميرعلىعملوامنهمبهيستهانلاعدد

منموجةفي)!3،الأ(فوضويينالأولترامنمجموعةالتسعيناتفياشتركإذ.نظريأ

الاشتراكيينالديمقراطيينوأيضأبل،فقطالبرجوازيينتصدملم،السياسيةالاغتيالات

بالإضرابتحلممنهمأخرىمجموعةأيضأوهناك.استنكارأشدعلنأاستنكروهاالذين

تدريبأ،الإضرابعلىالتحريضإلىنشاطاتهافيعمدتوقد،للثورةكسلاحالعام

الحاسمة.للخطةوإعدادهمللعمال

ذلك،فيغروولا.للفوضويينالمحزكينالعاملينوالحقد،الكراهيةكانتلقد

أسلافهموكان.وشقاءبؤسأالمجتمعطبقاتأشدابناءمنكانمعظمهمإنإذ

جميعفهم.كثيرأكانعددهملكن،ونظرياتهمأفكارهمفيغامضينالفكريون

سبارتكوسمنابتداءالتمرد،وحركاتنظرياتقادةوجميعالمظالمعلىالمحتجين

الحاكمةالطبقةترغيبعلىالحاقدينجميعإلىبالإضافة،ماركسبكارلوانتهاء

فقطمنهملقلةوا."بودليرأبنتهاءواأءعحولصا(ول،ول)3()9لوكرتيوس9بأبدء،عهااوخد
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كانوافهؤلاء،التعليممنبسيطةدرجةسوىيبلغوافلمأكثريتهمأما،معاديةكانت

الثورةاقتبستوقد.عشرالتاسعبرولتيارياعصرمنالفهوداو،الثوريينالمتطرفين

قادتهابعضعلىتسيطركانتحيث،الماركسيةباسمروحهممنالكثيرالروسية

بينالفاصلالحدكانإنهإذ،استثناةبالفعليمثللينينلكن.الفوضويةالروح

الفوضويةالبلاشفةاستأصلالبلشفيةالثورةانتصاروبعد.الفوضويةوبينالماركسية

.إجراءوأقسىأسلوببأعنفوالفوضويين

ثمةف!ن،الاشتراكيينالديمقراطيينمناليسارإلىيقفونالفوضويونكانإذا

البسيطة،العمالونقاباتالغابائيةكالحركة،منهماليمينإلىتقفكانتمجموعات

الرابطةانقاباتممثلووكان.الاجتماعيبالإصلاحالمنادينالبرجوازيينوبعض

وهم،تمامأغرباء،الدوليةالاشتراكيةمؤتمراتخلال،مرارأيبدونالبريطانية

وكان.الإيطاليينالفوضويينوبينالألمانالماركسيينبينالمناقشاتإلىيستمعون

ودزرائيلي،ألمانيفي"بسمارك9!،المحافظةالأوروبيةالأنظمةأعمدةبعض

بضرورةيعتقدون،إيطاليافياهأك!(4،أ)أوجيوليتي،بريطانيافيتشمبرلينوجوزيف

إلىالداعين.الراديكاليينوراءالانسياقوبينبينهميحولواكي،العمالأحوالتحسين

وضعيستوجبالبقاءف!نالحفاظيشترطالبقاءكانإذايقولونوكانوا.والثورةالفف

امبراطورأقالأنبعدم0918عاموفي."يعمل"دعهمبدأمسؤوليةلعدمنهائيحذ

بممارسةالديمقراطيينللاشتراكيينوسمحمنصبهمنبسماركالثانيغليومألمانيا

فيأما.للعملدوليقانوناشتراعفيللتداولدوليمؤتمرعقدإلىدعا،علنأنشاطهم

تغازلالبرجوازيةالأحزابمناليساريةالأجنحةاخذت،دريفوسقضيةوبعد،فرنسا

مستعدينكليمنصووجورجبريانأرسيتروكان.منهمالراديكاليينوحتىالاشتراكين

نأكما،الصغيرةالملكياتلصالح،الكبيرةالملكياتعلىالعاليةالضرائبلفرض

وقد.حادأارتفاعآأرقامهاارتفعتالاجتماعيةللخدماتالميزانيةفىالمخصصةالبنود

بالذاتالطبيعةأنأهح!عوله!()3(بورجوا)12ليونالتضامنيالسياسيالمفكروجد

"الراديكاليينأهؤلاءولكن.المنافسةأوالتنافسلاوالتوافقالتعاونتفرض

،الفوضويالعنفمعللتسامحمستعدين،ذاتهالوقتفي،يكونوالمالبرجوازيين

.الإضراباتلإنهاءالجيديستخدمونكانواولذلك

المسيحية،الاشتراكيةبهوأعني،بالذكرجديرالاشتراكيةمنآخرنوعوهناك

ثمةبأنعلمأ،م1918عامفيالصادرالشهيرالبابويالمنشورمعالمهاحذدالتي

علىالعسيرمنيكنفلم.لهاالكاثوليكيةالصورةغيرالاشتراكيةبروتستينيةنسخآ
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وتؤمن،الأنانيةومنالماديةمنتنفرالمسيحيةالاشتراكيةمننوععلىالموافقةالكنيسة

بملكوتمبشؤونوالضعفاءالمحرومينأن!ما،للفقراءالأغنياءإحسانبوجوب

النظريةاشتهرتوقد.الاشتراكيةالوجهةهذاكلتوجيهاليسيرمنكانلذلكالسماء،

ماسرعانالمتمردهذالكن،ومؤلفاتهلامان!كتاباتخلالمنالكاثوليكيةالاشتراكية

)ولأ!(،بنديوتور)ولولول(مينديألبرتأنذلكعلىزد.الكهنوتسلكمنخرج

المثشركالاقتصادنظريةمنشيئأالكاثوليكيةالاشتراكيةالنظريةعلىأيضأأدخلا

ليوالباباوكان.سياسيأمحافظينالمفكرينهذانوكان،الوسطىالقرونفيالمألوف

المنشوررفضوقد.الكنيسةحظيرةإلىالعمالباستعادةالاهتمامشديدعشرالثالث

نقاباتوجدتوهكذا.المسيحيةللمبادىءوفقأالاقتصاديةالحياةتنظيمب!عادةالبابوي

الإكليروسرجالمنكبيرآعددأوشاهدت،وإيطاليافرنسافيتنشأكاثوليكيةعمال

!،الرأسماليينبعضحتىورأيتوتعليمها،العاملةالطبقةلخدمةنشاطاتهميكزسون

كلومع.أالمسيحي"للنهجوفقأمصانعهمإدارةيحاولون،)اع+هول(هرمل"ليون9

الخمسيناتفينشأتكما.القليلإلاتنجزلمالكاثوليكيةالاشتراكيةالحركةفإنذلك

تشارلزفيهمبمن،المسيحيينالاشتراكيينمنبريطانيةمجموعةعشرالتاسعالقرنمن

نارها،خمدتماسرعانولكنولسأ(،4)ل!هالودلووجونوموريسالأ!)3!ن!(كنجزلي

حركةفياندمجتثمومن،القرنأواخرفيالشيءبعضلتنتعشعادتأنهاغير

المسيحيةأنوالحق.بهاخاصةهويةلهاتكونأندونمنها،اجتماعية)صلاحية

الذي،الدنيويالاشتراكيالدينامتصهمحيثالبروليتاريينمنأنصارهامعظمفقدت

الجديد.نبيهماركىكارلكان

الأفكارأنالدغماتيةمنالبعضإلىخئلالعث!رينالقرنمنالأولالعقدوخلال

للدولبالنسبةهؤلاءتوقعاتصدقتوقد.الدنيويةالاشتراكيةعلىستقضيوالثابتة

أنواعها.بجميعالاشتراكيةالديمقراطيةتاريخالاعتباربعينأخذناإذاوذلك،الغربية

كانلقد،الدنيويةالأيديولوجيةأو،الدينهذاعصركانعشرالتاسعالقرنأواخرلكن

ماركس.عصر

التاريخيةالدراساتتقدم

ولم.الأساسيةالأكاديميةالعلوممنعلمأعشرالتاسعالقرنفيالتاريخأصبح

فيبدأوقد.بهيهتمأولهيأبهأحديكنلمإذ،عشرالسابعالقرنفيحالههذهتكن

التاسعالقرنمنتصففيولكنه.بدائيةلأساليبوفقأتعلمبالتطورعشرالثامنالقرن

جامعةانشأتفلقد.بذاتهوقائممستقلعلممرتبةالىوهيغلبيركبهارتفععشر
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رعايةبدايةيكنلمالفرعهذالكن،للتاريخكرسيآعشرالثامنالقرنفيمثلأكمبريدج

الكبار،المؤرخونوكان.المقدمةإلىبهدفعالذيلتون!اللوردعهدحتىاهتمامأو

المؤرخينمنئعتبرون،عقالتاسعالقرنمطلعفيوميشيليهوماكوليوجيبونكفولتير

أنهممنبالرغم،كمؤرخينشهرتهمعلىطاغيةكانتالأدبيةشهرتهمأنإذ،الهواة

سيماولاألمانيافيبدأكعلمالتاريخأنوالحق.الجادةالتاريخيةالأبحاثببعضقاموا

فيلأساتذةاوأخذ.والنقدبالتحريالمرفقةالدقيقة،ك!()ولس!!ولأ،،5جوتنجنجامعةفي

.الكبرىوالمكتباتوالمتاحفالمحفوظاتينظمونالتاريخ

فيالألمانالفلاسفةورأى.بالماضيالخيالاهتمامالرومانسيونأنعشوقد

التاريخبيركإدموندواعتبر.مسارهخلالذاتهاعنالكاشفةالكبرىالحقيقةالتاريخ

التاريخليشملالتاريخمجالتوسيعبالإمكانأصبحوهكذا.السياسيةالحكمةمدرسة

الوسطى،القرونمخففاتعنينفبونالمؤرخونوانطلق.والاقتصاديالاجتماعي

الماضيةالأنظمةفيويدققون،وقصورهالإقطاعقلاعفيالمحفوظةالسجلاتوعن

كانواحيث،عصرهمبروحمدفوعين،والاقتصاديةالاجتماعيةوانعكاساتهاوتفرعاتها

وسياسية.اجتماعيةقضايامنيجابههممايدركون

لا،والميتافيزيقاالدينأنوجدواعندما،عامةبصورة،المفكرينأنوالحق

بأنآملينالتاريخإلىاتجهواوسلوكها،الحياةمعنىحولالكبرىأسئلتهمعنتجيب

وكنوزوالخبرةالحكمةمستودعالتاريخفيوجدوافلقد.المطلوبةالأجوبةلهميقدم

لداروينسبقولقد.الراهنةالبشريةالأوضاععنالكاشفةوالأضواء،المعرفة

نأبعدولكن.ارتقائينوعمنتفسيرأللتاريخقدمواأنآخرينارتقائيينولمفكرين

التاريختجاوز،مصادرهاون!قتموادهاوانتظمت،التاريخيةالدراساتمناهجتوفرت

ماركسيعدلموبذلك.بهومعرفأأصليأعلمأوأصبح،والدرسالتخمينمرحلة

هنريوكان.ممكنأأمرأالآنأصبحكعلمالتاريخبأنيسفمونأيضأآخرونبل،وحده

متحفظأكانملستيوارتجونلكن،كعلمبالتاريخاعتقادهفيدغماتيأ)حامماحول!(بكل

المفصلةأبحاثهمبأنالألمانالعلماءمنالمؤرخونأحسولقد.ذلكفيالشيءبعض

تاريخيصنععلىكلهاستنصب،المضنيةوجهودهمالآثارعنالمنقبةومعاولهم

عشرالتاسعالقرنأنخلافولا.الفرنسيونالوضعيونفيهوافقهمالذيالأمر،شامل

وكارلوسبنسركومتأوغست!التاريخفلاسفةكبارفهناك.التاريخقرنكان

غيرهم.كثيرينوآخرينونيومانوأرنولدوملورينانتوكفيلإلىبالإضافةإ،ماركس

فييرونيعودوالمالناسكونإلىأالتاريخفي"الثورةهذهفيالسببويعود
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نأوجدوابل،تافهةمخففاتفيأوكسولفضولفيانغماسآ،الماضيفيالبحث

ومستقبله.البمشريالجنسقدرتفسيرعلىقادروأنه،المغازيبأعمقمشحونالتاريخ

البشريالجنسنمودوراتوعن،الكبرىالتطورقوانينعنالكشفيستطيعفالتاريخ

التاسعالقرنفلسفاتجميعوكانت.ذاكوغدناهذايومناوحتىالعصورأقدممنذ

كانماركسأنمنالرغموعلى.الأعلىإلىالأدنىمنصعودأتفترضالتاريخيةعشر

فدورة.الطويلالمدىعلىالمتفائلينمنكانأنهغير،الرأسماليللمذهبلاذعأناقدأ

عهدالسعيد"،الألفي"العهدبتحققكفيلةالتاريخعجلةتدورهاأخرىواحدة

الماركسية.

المؤرخأننذكرأنالمانعمنيكونقد،الهامشيةالعجالةهذهنختمأنوقبل

دلينجرالبروفسورالألمانيزميلهمعمتعاونأ)!ه،حول(أكتوناللوردالبريطاني

الحقيقةكشفتكيففيهوأوضحا،الكاثوليكيلللاهوتتاريخأوضعاقداه!(اح!!أ)3

كانإذ،بهيقبللمالفاتيكانولكن.الكنيسةخلالمنتدريجيأنفسهاعنالمسيحية

الخطأ.منالباباواتبعضمعصوميةيحترملاالكاثوليكيةئلاهوتتاريخهما
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عشراىريالفصلى

ء129!-ء.طاااأود!بل!االفحثراذمة

طية!ايمقرلدا!لقوميةا!مدخل!

بونغكارل!فروبد!نيتشةلامعقولية

العلم!فيأزمة!برفسونهنري!

جديدةروحيةتيارات!الدينفيأزمة

!الأدبوثوارالجماليون!

السياصيالفكرفياللامعقول

عوركل!فيبرماك!!لاجتماعيوا

.والمعقفونالديمقراطية!ولينين

13م/الحديثالأوروىالفكرتارمخ
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هذالانقاذالفنيتقدم،الحياةوكفقنة،العقلانيةتطور"مع

سيماولا،اليوميةالحياةرتابةمنالخلاصيوفرانه...العالم

.أوالعمليةالنظريةالعقلانيةتمارسهالذيالمتزايدالضغطمن

فيبر")ماكس

بل،الطاغيةالحاكمهوبالفردالمستبداليومبعديكون!لن

يزالونلالأنهم،البدوبينللعيشسأعودإنني،الجماهير

."احرارآ

فلوبيرأإكوستاف

تاريخمنجديدةحقبةبدايةهوم1871أوم0187عامأن،عليهالمتفقمن

أسقطتالتيالفرنسية-البروسيةالحربالحقبةهذهمعالمأبرزمنوكان.أوروبا

صيرورةوعن،الثالثةالجمهوريةقيامعنوأسفرت،فرنسافيالثانيةالامبراطورية

الحقبة،هذهخلال،أيضآتمكما.أوروبيةدولةأضخمالألمانيالامبراطوريالرايخ

م1867عاموفي.عليهاالزمنيةالباباسلطةهـانهاءإليها،روماوضم،إيطالياتوحيد

الإجراءهذاوأرفقت،العامةالانتخاباتقاعدةجديدمنفوشعتبريطانياقامت

مسيرتهاوتابعت،المدنيةوالخدمةوالجيشوالتعليمالتربيةتناولتشاملةبإصلاحات

عامالأهليةالثورةفيالأميركيينالاتحاديينانتصاروبعد.السياسيةالديمقراطيةنحو

أوروبا،علىبالخيرعاداقتصاديأازدهارأالأميركيةالمتحدةالولاياتشهدت،ام865

بدأتهناومن.والازدهارالرخاءأيضآفيهاشاع،وحدتهالتحققنتيجةألمانياأنكما

القرنمنالسبعيناتأنذلكإلىأضف.تطورهاوبدأالكلاسيكيةالدوليةالتجارةحقبة

.الجديد!إالاستعمارعصربداياتتمثل،عشرالتاسع

لموالديمقراطيةالاستعمارإنإذ.اعتباطيآمرارأيكونالتاريختحقيبأنوالحق

لم،الثانيةالفرنسيةفالجمهورية.عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتقبلبزخمينطلقا

483
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تصبحلم،البريطانيةالعامةالانتخاباتوخلال.الثمانيناتخلالإلاأركانهاتتوطد

والحركاتالعمالنقاباتنشوءأنذلكعلىزد.م1881عامفيإلافعلآشعبية

فيذكرهعلىجئناالذيالأمر،الثمانيناتإلىأيضأيعودان،وتقدمهاالاشتراكية

التاسعالقرنمنالعقدهذاأنعلىعاماتفاقوهناك.الكتابهذامنالسابقالفصل

الليبرالي.المذهبعليهقامالذي"يعمل"دعهمبدأعنالحاسمالمنعطفهوعشر،

،أخرىتكنولوجيةوعجائبوالسيارةبالكهرباءجاءتالتيأيضآهيالثمانيناتأنكما

وهكذا.العقدذاكمنجزاتتحقيقفيأسهمتقدالقرنذاكعقودجميعبأنعلمأ

الجديدةالحقبةإلىالتاريخيالمنعطفيحددأنيفضلالعقلانيالمؤرخأننرى

وفرويدنيت!ث!هبمؤلفاتفقطيخرجلمالعقدفهذا.الئمانيناتسنواتب!حدى

كانبل،إليهاأشرناأنلناسبقالتيالاجتماعيةالنظرياتإلىبالإضافة،وبرغسون

أجراهاالتيالمختبريةبالتجربةالمنعطفهذايبدأحيث،العلمفيجديدأمنعطفآأيضأ

قدثورةوهي،الفنشهدهاالتيبالثورةوكذلك،م1887عامفيومورليمايكلسون

.م1491وم0187عاميبينالواقعةالمرحلةطوالانتظامبغيرامتدتأنهاتبدو

!العقد،هذاعلىأيضآمحسوبين،آخرينوأدباءوكئابفنانينننسىألابناويجدر

فإنوهكذا.)35(والانطباعيينوالرمزيين"وتولستويووستوفسكيوزولاإبسن9

شخصياتهبعضأنمنالرغمعلى،الفكتوريالعهدظهيرةغروبتمثلالسبعينات

وداروين"ماركسوكارلملستيوارت"جون!الحياةقيدعلىتزاللاكانتالكبيرة

وآخرينوأرنولدورسكينوكارليلوبراوننغوتنيسون،المذاهبميدانفيوذلك

المستطاعغيرمنبأنهنقولولذلك.الأدابميدانفيالبارزةالشخصياتمنغيرهم

القرنمنوالعاشروالتاسعوالثامنالسابعالعقودمنعقدفكل.بدقةالتاريختحقيب

عامآكالنم1491عامأنفيهريبلاولكن.وبعباقرتهبجديدهجاء،عشرالتاسع

الأولى،العالميةالحرباشتعلتالعامهذاففي.معنىمنللكلمةمابكلحقبيآ

،م4191لعامالسابقةالقليلةالسنواتأنوالحق.الأوروبيةالقارةفيالدماروأشاعت

السنواتتلكخلالأصبحالحقائقمنفالعديد.وقلقاضطرابمنسنواتكانت

فثمة.وظهرتبذىالجديدةوالنظرياتالغريبةالمذاهبمنضخموعدد،للشكمحطأ

،جديدةعلميةثورةبهاأطاحت،نيوتنعهدمنذمسئماتبمثابةكانتعلميةحقائق

فتلك.الدينوكذلك،الاجتماعيةوالدراساتوالفنونالفلسفةشأدنذلكفيشأنها

انها،شكولا.ومصيرهالغربإنسانلقدربالنسبةالحسمسنواتكانتالسنوات

التيهيخلالهاؤلدتالتيوالنظرياتالأفكارلأن،إثارةالأعوامأشدمنفكريأكانت
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م1688بينماالممتدةبالمرحلةشبيهةذلكفيوهي،العشرينالقرنذهنيةقؤلبت

التنوير.عصرفيالعقلاتجاهاتحددتالتي،م172وه

القومية

وإخضاعالعالمغزوإلىالغربيةالمدنيةانطلاقمرحلةالقوميةالمرحلةكانت

النجاحاتإلىالواقعهذاويعود.العدوانيةأوروبالسيطرةوافريقياآسياالقارتين

أولئكإلىوأيضآ،والتكنولوجياوالصناعةالعلمميادينفيأوروباحققتهاالتيالمذهلة

والشرور،المظالممعهاأيضآحملتالمرحلةهذهولكن.والتنظيمالإدارةفيالعباقرة

الأخلاقفيانحطاطآفيهايرونالأوروبيينالمفكرينمنالكثيرينجعلالذيالأمر

ابىتياحمنشيئأفيهاوجدالأوروبيالشارعرجلأنريبولا.والسقوطللتدهورورمزأ

الثورةإلىوأفريقياآسيابشعوبستدفعبأنهايعرفكانالعاقلالإنسانولكن،وغبط

،الغربسلوكفيوالشوفانيةالغطرسةأشاعتيومذاكأنهاغير.الغربسيطرةعلى

العالميةالحربأنوالحق.الأولىالعالميةالحربنيرانإضرامعلىساعدالذيالأمر

نزلتأخلاقيةنكسةتمثل،التاريخذاكحتىالبشريةعانتهاأبثعحربوهي،الأولى

أبعدإلىالصحيحالطريقعلىعثرتقدبأنهاتعتقدكانتأنهاحيث،الغربيةبالمدنية

أيضأتمثلالحربتلكأن،ذلكعلىزد.البشريللجنسبالنسبةنجاحواوسعتقدم

فيالقوميةظهرتولقد.عشرالتاسعالقرنخلالأوروباعلىالقوميةالعاطفةسيطرة

جوتليبيوهانكتبفلقد.أوروباعلىفرنساهيمنةفرضنابليونمحاولةأعقاب

نصفأنونستطيع.بروسيانابليونغزاحينما"الألمانيةالأمةإلىأخطاباتهفيختي)15(

الألمانية.الأمةإلىالموخه)المانيفستو(القوميالبيانبأنهاهذهفيختي"خطابات"

أنهاكما.فيينامؤتمروانعقادنابليونهزيمةبعدحتى،الأثرشديدةالقوميةبقيت

التوحيدحقبةفيبحقائقهاتفجرتثمومن.م1848عامثورةفيبارزأدورألعبت

وقد.أوروبافيوقائدهانبيهامازينيأصبححيث،وألمانياإيطاليامنكلشهدتهاالتي

الأولى.العالميةالحربانفجارفيالأساسيةالعلةكانت

فيالأممعلىوسيطرتهاديناميكيتهالكنالجديد،بالمذهبالقوميةتكنلم

أوضحفإنولذلك.مثيللهيسبقلمطغيانأطاغيةقوةجعلاها،عشرالتاسعالقرن

جبروتها.فيوالمألوفةالقوميةزخوميةفييتمثل،عشرالتاسعالقرنملامحمنملمح

يعثرأنيستطيعفالمرء.الوسطىالقرونمطلعفيبدأأوروبافيالأمم"صنع"أنوالحق

كانتيومذاكولكن،لوثرعصروفي،إليصاباتالملكةعهدفيالقوميالوعيعلى
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فالفرد.إليهاينتميقوميةلمجموعةأو،الدولةلغيرالفردبهايدينأخرىولاءاتثمة

فرنسيأ.أوألمانيآوأخيرآإقليميأثمومنأولأ،مسيحيآكان،الوسطىالقرونطوال

منالدولةهيكانتفإنهاوهكذا،الجميعبمذهبهاشاملةيومذاكالكنيسةوكانت

وكان.الإقطاعيوالولاءالسلاليالولاءكان،الولاءاتأقوىولكن.النظريةالوجهة

بصورةحذدالذيهووحدهفالمستقبل،الوطنلاالشخصيستقطبولاءالولاء

الإقليميالولاءبأننشعرهذايومناحتىونحن.ومعناهاالقوميةالدولةمفهومتدريجية

وانصهارهاالمتنافسةالعلياالمثلاختفاءأنخلافولا.القوميالولاءعلىيطغىيكاد

كانالتنويرعصربأنعلمآ،القوميةأمامالطريقشققد،القوميةللدولةدائمشكلفي

بغيةواقتصاديإداريدمجمحاولاتبعضشهدالتنويرعصرأنومع.تمامآكسموبيلتيأ

أسلوبلكن،المحاولاتتلكاستمرارمنالرغموعلى،القوميةالدولةرقعةتوسيع

الفرنسيةالثورةبأننعلمونحن.القوميةالعواطفيشجعيكنلم""التنويريالفكر

المفكرينبينالسائدالشعورلكن،القوميةالروحتغذيةفيأسهمتاقدوالرومانسية

عامففي.عالميآشعورأكان،عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفطوال،والأدباء

وكئابهاالشعوبشعراءألمعيرىإذ،سعادتهعنمعئرآكارليلإلىغوتيهكتبم1826

السلامقضيةسيخدمالواقعهذاهـان،الأرضشعوبجميعإلىبئمارهميتوجهون

هيمئلآالاشتراكيةأوليبراليةمنالسياسيةالمذاهبليستأنهذلكعلىزد.العالمي

كلفيوالعلومالفنونأيضآبل،الأممبينالقوميةبالحدودتعترفلمالتيوحدها

حالكانتوكذلك،الألمانيةالأمةمعبودكانس!!(3أها)2بيرلوا)11(فالموسيقي.مكان

منغفيرآعددآأيضأيشهدكان،العصرذاكلكن.الفرنسيةللأمةبالنسبةفاغنر)1(

الذيالأمر،القوميةجانبإلىبثقلهاألقتالجبارةفالقوى.الانتقالمرحلةظاهرات

ورافقت.القوميالعنفإلىالمؤرخينوكذلكوالفلاسفةوالشعراءالكتابإستجر

ديناميكيةشخصياتالألمانيةالقوميةالحركةأنجبتوقد،زحفهافيالقوميةالديمقراطية

ورافع،الألمانيةالأمةأبناءبينوالمساواةبالزمالةالمبشر،)ولطء،(يانكالكاهنشعبية

أيةبإمتيازاتتعترفلاالقوميةفالدولة.متساوونومواطنونحر"رايخ:القائلالشعار

."متساوينمواطنينمنتتألفواحدةأمةفقطتعرفبل،طبقةأوفئة

بحسشحنهاقدعشرالتاسعالقرنوأنسيمالاخطرآ،مذهبآالقوميةتكونأن

التبشيروتولى،الميادينشتىفيالماديالتقدمالأمةلجماهيرووفر،عريضجماعي

والولادةالتجددإلىيرمزدينأمنهاجعلالذي"مازيني"،!الأنبياءحماسةلهمقادةبها

نأقدرهابأنتؤمن،روحيةثورةووليدة،المذهبالقوميةفالأمة،والخلاصالجديدة
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الإنسانية.خدمةفيقوميآدورآأمةبكلأناطقداللهأنيرىكانفمازيني.العالمتحرر

هذافيالإلهيالقصدتحقيقبغيةالأرضعلىتجسدهاأنينبغيالتيرسالتهاوهو

بأنقائلينويستدركون،الإنسانيةالأخؤةعنيتحدثونالقوميينسمعتوهكذا.العالم

كلأنالطريفمنولكن.أيضأوطنلهيكونأنيجبإنسانيةلهتكونأنيريدمن

كانمثلأيانفالكاهن.الأخرىالقومياتعنقليلأتمتازقوميتهأنيرىكانقومي

كانبينما،أوروبافيالزاويةوحجرالغربفيالثقلمركزهيالألمانيةالأمةبأنيقول

الذيالمتمدنوبنظامها،الغابرةالرومانيةالامبراطوريةبأمجادمواطنيهيذكرمازيني

لهجةعنالسلافيةبالوحدةالمبشرينلهجةتختلفلموكذلك.بظلالهأوروباتفيأت

.الدعاةمنغيرهم

استعادةفيممثلة،الغربفيوتطورهاالقوميةلنشوءصورةأفضلتكونقد

العذراءفالبطلة.بعبادتهاخاصمذهبوابتداع،الفرنسيةالأمةذاكرةإلىداركجان

فرنسا،فيالملكيالنظامدعائملتوطيدالإلهيةالعنايةاصطفتهاوالتي،الدولةشهيدة

تلفتلمأفعالهالكن.عشرالخامسالقرنمطلعفيعاشت،بهوصفوهالماوفقأ

المطرانالفرنسيفالمؤرخ.قرونعدةمغمورةوبقيت،الزمنذاكفيإليهاالأنظار

!تاريخالضخممؤلفهصفحاتمنقليلةبأسطرإلاعليهاتجدلم330!(س!ول)4بوسيه

تثيرشخصيةداركجانمنجعل!سأ(اس!حول!)ءامسرحيتهفيفولتيرأنكما.فرنسا"

كانواعشرالثامنالقرونفلاسفةمنفولتيرزملاءجميعبأنعلمآ.والتهكمالسخرية

منالقفةإلايكنلمعشر،التاسعالقرنقبلأنهوالحق.قوميةعاطفةلكلمعادين

التاسعالقرنحتىمغمورةبقيتالتيالعذراءهذهشجاعةويذكرونيتذكرونالناس

الفرنسيةالوحدةرمزبأنهاووصفها،م3018عامفينابليونإليهاأشاروقد.عشر

وهكذا،الوسطىبالقرونمهتمين،نعلمكماالرومانسيونوكان.الإنكليزالغزاةضد

منشللرالألمانيالدراميوكذلك3(،الاس!ط،ولهسوثيروبرتالإنكليزيالشاعراتخذ

"،أورليان"عذراءالشهيرةمسرحيتهم3018عامفيشللرفوضع،موضوعأداركجان

بطلتهم.الفرنسيينإلىألمانيشاعرأعادوهكذا.رئيسيةتاريخيةوثيقةتعتبرالتي

الذينهمكانوا،عشرالتاسعالقرنفيالكبارالقوميينالفرنسيينالمؤرخينولكن

صؤرالذي،ميشيليهجولكالمؤرخ،الفرنسيةللقوميةصورةأورليانعذراءجعلوا

وذاعتداركجانأسطورةنمتئمومن.الفرنسيةللأمةكأمداركجانبنثربليغ

حدثفرنشةقوميةكقديسةتطويبهالكن.م0291عامفيقديسةوطؤبت.شهرتها

سقطالذي!ء!(الأولبوجيشارلالكاتبالمتعبدينأبرزمنوكان.بكثيرذلكقبل
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المحافظ)!ععول!ول(موراشارلفإنوكذلك.م4191عامالمارنمعركةفيقتيلأ

ولكن.القوميةفرنساداركجانأن!الفرنسي"العملحركةوزعيمالمذهب

هؤلاءجميع،الإكليروسورجالللإكليروسوالمناهضينوالأحرارالاشتراكيين

الإجماعهذافيالسببكانولربما.القوميةللوحدةرمزأفريدريكجاناعتبروا

الأمةتحيطهكيملكلفرنسايومذاكيكنلمأنهإلىيعود،داركجانعلىالفرنسي

شخصياتمنتقريبأأسطوريةشخصيةبهأحاطتالذيالعامالولاءبهذاالفرنسية

منجعلتالبريطانيةالأمةإنحيثبريطانيافيالحالكانتأيضآوكذلك.الماضي

معظمخلالوذلك،القوميةللوحدةورمزأالأملصورةحيآتجسيدآفكتورياالملكة

قؤلبةعلىوالمؤرخالثماعرتعاونوقد.م(1091-م)1837الطويلعهدهاسنوات

هيالأمة"إن:والقائلللأمةالشهيرتعريفهرينانأرنستوفوضع،القوميالوعي

جانبإلى،أسلافناحققهاالتيالعظمىالمنجزاتجميعتختزنالتيالعامةالذاكرة

الأمةأنوالحق.!المنجزاتتلكمثلمنالمزيدنحققكيمتحدينالبقاءفيرغبتنا

الإيطاليبالكاتببدأتالإيطاليةالقوميةفالحركة.والأدباءالأدبابتدعهمصطلحهي

لتذكيرالرومانسيالأدبيإنتاجهكزسالذيم(1853-م)9174اول()زعس!5ألفيري

بذاتقامز!عه،()3كوراياساليونانيالكاتبأنكما.الغابرةبأمجادهاالإيطاليةالأمة

نأ"العرب"يقظةكتابهفيأنطونيوسجورجالعالميذكروكذلك.اليونانفيالدور

القرنمنتصففيالعربيالوعيأيقظمنأولكان،سميثئدعىأميركيآشخصآ

نأذلكعلىزد.سباتهامنالعربيةوالآداباللغةأيقظحينماوذلك،عشرالتاسع

وجدتوهكذاجديد،منبعثهاحاولواالأصليةلغتهممعظمهمنسيالذينالإيرلنديين

إسبانياشهدتكما.الإيرلنديةالقوميةللحركةرفيقأاس!!ك!()ءأ)الكلتي(الغيليالانبعاث

منعانتفإنهاروسيا،وكذلككاتالونيا(،لمقاطعة)نسبةكاتوليناقوميأانبعاثآأيضآ

بنسفالأوروبيةالجنوبيةالمناطقفيالقوميهددبينما،أومرانيةانفصاليةحركة

المترنح.الأوروبيالقوىميزانوبتدمير،متعددةقومياتتضمامبراطوريات

اليهودية""الدولةبعنوانالشهيركتابههرتزلتيودورأصدرم6918عاموفي

فيحديثةيهوديةدولةإنشاءعلىوركز،اليهوديالانبعاثقواعدفيهحذدحيث

.م7918عامفيجلساتهأولىالعالميالصهيونيالمؤتمروعقد.فلسطين

المدرافقالذيالمشؤومالشوفانيالوباءخلالذروتهاالقوميةبلغت

تمثلالقوميةأنخلافولا.الأولىالعالميةالحربوتقدمالتسعيناتفيالاستعماري

بالإمكانفليسلذا،وميادينهوجوههبكاملالتاريختناولتجبارةاجتماعيةعملية
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قدوالفلاسفةوالشعراءالكئابمنالعديدأنسيماولا،الفكرتاريخمنإسقاطها

القوميالفرنسيالمؤرخإلىبالإضافةفهناك.إليهاوالدعوةبهاالتبشيرفيأسهموا

جورجوالأميركي3+(،3،أح)س!ط"حترايتشكيهنيريشالألمانيالقوميالمؤرخ،ميشيلية

نأومع.وغيرهمالأ!)ول!ء!ول(ماكولليتوماسوالإنكليزي)إآه!ءول!!(بانكروفت

ببلاغةاستثارواأنهمغير،التاريخكتابةفيالدقةإلىيفتقرونكانواجميعأهؤلاء

نأأبدآلهيسبقلمفالتاريخ.القوميةحوافزمنحافزكلأممهملماضيعرضهم

شعوبها.وقدرالأمةنشوءعنحديثهفيالعصرذلكفياستهواهمكماالناساستهوى

ومن.القوميةإيقاظفيقليلآشاركتقدالاجتماعيةالداروينيةأنشكولا

نايرىكان،للاستعمارلدودأعدوأكانالذيسبنسرهربرتأننذكرانالمهم

منسليمأيخرجفقطالأقوىوأن،تنافسمنحالآتعيشوالحضاراتالشعوب

الشعبية.الاجتماعيةالداروينيةعننفصلهأنعليناالمستحيلمنقولوهذا.معماته

النفوذالبالغالكاتبفهذا،الذكاءالحادللإنسانرائعأمثلأئعتبرويلزجهـ.أنومع

بأنيعتقدكلهذلكمنبالرغمكان،المرموقاليسارورجلوالعقلانيوالاشتراكي

الأمر،البشربينبالمساواةالإيمانعلىكليأولكنبصمتقضىقدداروينمذهب

بعضسمعتولذلك.بعضمنأرقىبعضهاوأجناسأ،شعوبآثمةانيعنيالذي

منالأسرابأوالحشارملتلكينغيأنه،حياءودون،نهارأجهارآيعلنونالشوفانيين

هؤلاءيقولكمافالحياة.الوجودمنكليآيختفواأنالحنطيينأوالصفرأوالسودالبشر

نأيجبالمجتلدفيتسقطالتيالشعوبتلكوأن،الأممبيندائمصراع،الموتورون

ذاكمنعطفعندالمسيطرةالعقيدةبمثابةالفكرةهذهوكانت.الانقراضإلىتصير

نفوذهاأوجبلغتحيثالأميركيةالمتحدةالولاياتإلىأوروباتجاوزتوقد،القرن

البريطانيكالشاعر،لامعونوشعراءمفكرونتبناهاوقد.روزفلتتيودورعصرفي

منمجرد"الكونبأنالقائلةنيتثمهبنظريةتاثرالذيأ!ء!(043)ولديفدسونجون

زميله!وكان،البريطانيالاستعمارشديدةبحماسةالشاعرهذاساندوقد.أالأخلاق

مندونهامنحكمفيالحقلبريطانياوأن،حقالاستعماربأنيناديكبلنغروديارد

كارلالبريطانيوالرياضيالعالمأيضأالقوميةالحقبةفيبرزوقد.البشرأجناس

هوالبقاءتنازعبأنوالقائل،الاجتماعيداروينبمذهبالمؤمن33!س!!()ولهبيرسون

.التقدمينشأالصراعهذاعنوأنه،الأفرادوكذلكوالشعوبللأجناسالناظمالمبدأ

ذاكسمعتوهكذا.محمومئسعارالقوميةأصيبتالأولىالعالميةالحربوقبيل

طلبأمذهبكلأحضانبينتقفبأنلهسبقالذيدانتريو،الشهيرالإيطاليالكاتب
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م9091عامقرابةايإيطاليينفيطالب،شرسقوميإلىفجأةيتحول،فقطللتسلية

المسعورةنداءاتهأنالغريبومن.العالمغزوثمومنأفريقياواكتساحسيوفهمبشحذ

القومييناتحادأنذلكعلىزد.متوهجةجماهيريةبحماسةيومذاكتقابلكانتهذه

موراشارلأنكما.قاطبةالأوروبيةالقارةعلىالسيطرةلأوهامفريسةكانالألمان

ونصيرأمتعصبآوقوميأوالجرمانيةللساميةمعاديأكان،الفرنسيالعملحركةزعيم

تحقيقضرورةعلىالضجمعةالمذاهبمنلعددمسرحأفكانت،روسياأما.للعسكرية

التاليةالدورة"إن:أولء!(لأحا3)أممادانيلفسكيقالالسبعيناتفخلال.السلافيةالوحدة

كانوالألمانيةاللاتينيةفالشعوب،الأوجإلىالسلافيةبالقوميةسترتفعالتاريخلعجلة

فادييفالسلافيالقوميجاءثمومن.نحن"دورنافسيجيءالآنأما،دورهالها

نأأو،الأدريايتيكفتبلغتتقدمأنإماروسياعلىالمتوجبمن"أنهفأعلن)!حلا!4!-ع(

جميعتوحيدإلىالمسارعةعليهايفرضفقدرها.الأورالجبالوراءماإلىتتراجع

.أوروبا"فيالسلافيةالشعوب

الشائعةالفكرةكانتومصيرآ،قدرأأمةلكلأنالمقررةالفكرةانوالحق

دفعالذيهو،الواقعهذاأنشكولا.العصرذلكفيالعقولعلىوالمسيطرة

عنالمسؤولهوبأنههيغلاتهامإلى5،ا؟ها)(ول3)حهوبهاوسالبريطانيبالفيلسوف

نقرفلانحنوأما.التاريخفيهيغلبفلسفةذلكفيمستشهدأ،الأولىالعالميةالحرب

السوقةبتفسيرمرتبطشكلاهيغللفلسفةفهمهأنإذ،لهيغلاتهامهعلىهوبهاوس

العالم،استعمارفيقدرهاعنالبريطانيةالأمةليحذثالااء!3(سيليجاءثمومن.لها

،بالدم"ترشح،)14!ول!ولأسوينجفيلداسميالمؤرخقالكمايومذاكالصحافةوكانت

كللدىالقوميالوعيبلغلقد9:قائلآالمؤرخهذاويضيف.الرعود"هزيموترجع

كانتالقوميةبأنالقولإلىونخلص."والعدوانالإرهافمنأشده،شأنذاتأمة

الأولى.العالميةالحربنيراناندلاعفيفاعليةالعللأقوى

يمقراطيةلدا

يأيشعرلمأنهوالحق.للقوميةرفيقأكانتالديمقراطيةأنذكرناأنلناسبق

إلىم1885عامكعصرالديمقراطيةوبممارسةالأيدلوجياتعدمسابقأوروبيعصر

يعارضونعشرالتاسعالقرنمطلعفيكانواالليبراليينمعظملأنوذلك.م1491عام

التايمسصحيفةفيم1867عامفيالنواباحدكتبوقد.العامالانتخابمبدأبشدة

بأنالاقتراحبلادناتهددالتيالأخطارأشدمنأنأعتبرف!ننيليبرالي"لأنني:يقول

طواليشغلونالذينأولئكأيديإلى،والعقلالخاصةالملكيةأيديمنالسلطةننقل
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توكفيلأنكما."الضروريةعيشهمأسبابتأمينبغيةيوميبصراعحياتهمساعات

إلىتؤديسوقيةمقاييسفرضيخشيانكانالأنهما،الديمقراطيةمنيتخؤفانكاناومل

بينيساويانكاناوبونالدكومتأوغستأنذلكعلىزد.والتوعيةالعقلانحطاط

سبنسركتبوقد.الاجتماعيالنظامتواريوبينبينهاأي،والفوضىالديمقراطية

التيذاتهابالشدةالمنتخبالشعبيللبرلمانالإلهيالحقمقاومة"ينبغي:يقول

وقد."الحريةالبرلمانهددماإذاوذلك،الإلهيالملوكحقمقاومةفينستخدمها

إلىيهدف،تدليسآأواحتيالآواعتبروهاالديمقراطيةمنالاشتراكيينمنالكثيرونسخر

اشتراكية.بثورةإلاحريتهاعلىتحصلأنلهايمكنلاالتيالعاملةالطبقةخداع

فيعشرالتاسعالقرنطوالالديمقراطيةزخومكانت،كلهذلكمنالرغموعلى

منتصفبعدأصبحتوقد،وشاتوبريانتوكفيلجيلبهأحسالذيالأمر،مستمرتزايد

وقد،الاقتصاديةبالثورةمرتبطةوكانت.المقاومةأوالقمععلىممتنعةقوةالقرن

حرمانبالإمكانيعدلمالثورةهذهفبعد.البرجوازيةالثورةبالضرورةاستتبعتها

تقررهموضوعآالسلطةتصبحعندماسيماولا،السياسيةحقوقهامنالجماهير

انتشارأالثروةرقعةتزدادعندماوبخاصة،تقديسأوقداسةموضوعوليست،المصلحة

إلىنصرمنتسيرالأميةمحومعركةكانتعثمر،التاسعالقرنوطوال.الناسبين

،م1878عامبالمائة18إلىبالمائة93منفرنسافيالأمييننسبةتدئتفلقد،نصر

صدرم0187عاموفي.زهيدآالصحفثمنوأصبحالصحافةحريةازدادتبينما

التعليمأصبحسنواتبضعمضيوبعد،الابتدائيالتعليممجانيةيقرربريطانيافيقانون

نحوبريطانياخطتم1883عامفيوكذلك،م1867عاموفي.إلزاميآالابتدائي

فيبحقهنبالمطالبةالنساءبدأتم0191عاموفي.الذكورلجميعالانتخابحقمنح

م1848عامبعدأبنائهاجميعبقي،الواقعحيثفمن،فرنسافيأما.أيضأالانتخاب

الحقهذاأفقدتقدالثانيةالامبراطوريةإجراءاتبأنعلمأ،الانتخاببحقمتمتعين

وكان،م1874عامأعقابفيفرنساإلىعادالجمهوريالنظاملكن.معناهمنالكثير

هذالكن،عامباقتراعأعضاءهعندوكانوا.أيضآنوابهامجلسالامبراطورية،لمانيا

035منيتألفجمجلسأ"إن:بسماركقالولقد.مسؤولةبسلطاتيكنلمالمجلس

كانحيث،البريطانيالنظاملكن."عظمىدولةسياسةيوجهأنالبتةيستطيعلاعضوأ

نظامأنهعلىالسنواتتلكخلالدلل،البرلمانأماممسؤولةالحكومةتكونأنيفرض

،العامبالرأياهتمامهامنتزيدأنحيهومةكلعلىالمتوجبمنأصبحوقد.ناجح

علىلتوقفهنظرأ،صالحغيرأوصالحآيكونقدالنقاد،بعضلاحظكما،الذيالأمر
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ذاكفي،القوميةتميزتفلقدالخارجيةالسياسةفيأما.وتنورهالعامالرأيوعيمدى

الذينأولئكأن،ذلكعلىزد.حقوقهموامتهانللأجانبالشديدبكرهها،العصر

بأساليبوصفوهممابالشكوىيضجونأخذوابالديمقراطيةمؤمنينغيريزالونلاكانوا

منقليلأعددأولكن.منهمالكباروطردصغارساسةانتخابومن،المهينةالانتخابات

ولكنممكنأ،أمرأيزاللاالسياسيينمنحفنةحكمبأنيعتقديومذاككان،الناس

.البنيانراسخالأركانوطيديومذاكأصبحقدالأكثريةبحكم

كتابفيجاءفلقدبها،ترحيبهممنأشدبقلقالديمقراطيةانتشارالمثقفونقابل

بالمزيديومكليأخذمجتمعناأن"يبدو:قوله"الديمقراطيةإفي)140+ول(أرنولدماثيو

تريدهعماالأمةستعئركيفأوعمننتساءليجعلناالذيالأمر،الديمقراطيةمن

منالحقيقيةقيمتهيستمدلافالمجتمع...الخطيرالسؤالهوهذا...؟وقوةبوضوح

وممانبلمنيبدعهممابل،وإنمائهاثروتهمنولا،فغالينأحرارأناسمنضخمعدد

إ.حسنةوسمعة،مرموقةمكانهمنيبلغه

فيألقاهاالتيمحاضراتهإحدىفيطالبعندماأرنولد،ماثيوأنشكولا

وسمو،رقيمنمستوىإلىبالمجتمعالارتفاعبضرورة،الأميركيةالمتحدةالولايات

الأميركيذلكلكن.مفاهيمهموعنشيكاغومدينةسكانذهنيةعنالبعدكلبعيدأكان

أدرانه.فيغارقونهمممامغبةمنمواطنيهحذر)ول!ول،أ"سهوتيمانولتالحكيم

لنفعندئدالعدد،اوالكتلةحكممبدأهيالديمقراطيةأناعتبرنافإذا،نحنأما

ولقد.المالعبادةأو،أخلاقيةفوضىإلىتتحولقدماسرعانإذ،أعلىمثلأتصبح

الفكرتاريخأنترىوهكذا.أفلاطونإليهاوخههالذيالقديمالنقدالكثيرونرد

الديمقراطيةمنمعينةوجوهضدبالصراخمليء،عشرالتاسعالقرنفيالأوروبي

وصزح.!كبرىأكذوبةهوالجمهورإنة:يقولكيركيغاردكتبفلقد.ونتائجها

شكلالديمقراطيةإأن)3(بنيتشهالمتأثرس!دا!ء3()4فاجيإميلالشهيرالفرنسيالكاتب

فيكانالذي،كليمنصوالكبيرالفرنسيالسياسيأعلنولقد."الانحلالأشكالمن

غير،كذلكف!نني،ديمقراطيأكنتإذا"إننيالثحعبيللحزبقائدأم8091عام

هنريالشهيرالفكتوريالكاتببشدةهاجمهاوكذلك.عليها"غيورأولهامتحمس

بنيتشهناهيك.م1886عامفيالصادر"الشعبيةإالحكومةكتابهفي)حولأ!ول(ماين

إلىبالحضارةوالانحطاط،الماشيةمنالقطيعوروح،الدونيةحكماعتبرهاالذي

بالإنسانالفتاكةالرئيسيةالأمراضذكرنامايعتبرنيتشهوكان.الجمهورمستوى

إلىللسوبرمانيرحملابتصعيدإلامنهاتبرأأنللبشريةيمكنلاالذيالأمر،الحديث
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بالرحمة،شعورأييخالجهلاالكبد،غليظقويآالسوبرمانيكونحيث،السلطةمركز

بطلسوتكمانكالدكتور،فنيتشه.بالنضالالجديرةالأهدافنحوالجماهيريسوقوهو

الهبوطففكرة.حقعلىدائمأتكونالأقليةبأنيؤمن"،الشعب"عدوإبسنمسرحية

وكان،لهبالنسبةمرعبةفكرةكانت،الجمهورإنسانمعلتتساوىالإنسانيةبالشخصية

ذلك.عنالمسؤولةهيالديمقراطيةأنيرى

نيقشةلامعقولية

الفكرفيالعقلجوهروضعواقد،استثناءوبدون،الفلاسفةجميع"إن

فقطهوفالوعي.والشائعالراديكاليالقديمالخطأهذانمحوأنالآنوعلينا،والوعي

نعرفلافإنناالسببولهذا،الأرضيةالكرةسطحشأنذلكفيشأنه،العقلسطح

اللاواعية.أوالواعيةالإرادةتقعالواعيالفكرفتحت.قشرتهفقطنعرفبلداخله

.أمستبدةرغبةوذاتتلقائيةفاعليةوهي،ومناضلةفغالةحيةقوةوهذه

الرومانسيةفلاسفةمنوالمتحدر،الأطوارالغريبالفيلسوفذاككتبهماهذا

والعقلالإرادةبينشوبنهاورتمييزأنوالحق.شوبنهاور)6(أرتور،الألمانوالمثالية

وضعهالذيالطبيعةمنهاجفيعليهنعثرأننستطيعأمر،الأساسهيالأولىمعتبرأ

الحيالكائنمنجزءوأنه،للبقاءأداةفقطهوالعقلإن9:داروينقالحيث،داروين

شوبنهاوراعتقدوقد."بيئتهمع)التهايؤ(التكيفبغيةيجاهدالذيالكائنهذا،ككل

هذاويعتقد.والصراعالتنازعمجتلدفيبنافتلقيتخدعناالعالمروحبأنالمتشائم

رغباتهبكبحوذلك،وذكاءهاالعالمروحأحابيلتجاوزعلىقادربأنهالفيلسوف

الهندوسية)الآدابالهندوسيةالأوبانيثمادتأئيرلنايتبدىوهنا.الحياةلعبةواعتزال

عرفتقدالهندوشةالآدابهذهوكانت.شوبنهاورفياولءهلأ(3)43!ط(المقدسة

منالفلاسفةبعضواستهوت،عشرالتاسعالقرننهايةقرابةالغربالىطريقها

ومثاليين.رومانسيين

اعتقادهلكن،الغربيالفكرفيعميقأانطباعأالشرقيشوبنهاورتشاؤميتركلم

ذهنيةعلىالواضحطابعهتركللمفاهيمالواضعالعقلمنوأعمقأشدقوةللإرادةبأن

فهذا.نيتشهفريدريكاللامعالألمانيذاكهوشوبنهاورأيقظالذينأحدوكان.الغرب

علىعثرقدبأنهاعتقد،الغربمدنيةانحلالأنهعلىلهبدابماجوبهوقدالفيلسوف

المدنيةتعانيهالذيالضعفهذاأنإليهوخئلوضعفها،المدينةهذههزالعللإحدى

بعفويةفقطتصدرالتيالإبداعيةحابعلىالعقلملكةتطورعنناشىءالغربية
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كانوالذيمعأوالكلاسيكياللامعالشابالفيلولوجيهذاعادوقد.الإرادةأوالغريزة

بأسبابعادأقول(،المأساة)مولدالإغريقيةالدرامافييبحثوضعهكتابأول

بسقراطتبدأالأمراضهذهأنلهبداوقد.القديمةأصولهاإلىالغربيةالحضارةأمراض

.الإرادةعلىالعقلانتصارأو،الأدبعلىالمنطقانتصاريمثلاناللذينوأفلاطون

نأالوقتبذاتاكتشف،اللامعقولفلاسفةومن،ليتشهمعاصرآخرفيلسوفوهناك

بهذاوأعني،وخئرةصالحةتعاليمهبأنالشائعللقولخلافأ،شركلأصلكانسقراط

العقلملكةتطويرفيالإفراطبأننيتشهاعتقدفلقد.ثه(53)احسوريلجورجالفيلسوف

نيتشهيرىكمافأوروبا.الإرادةيشلالمفاهيميالتفكيراعتيادوأن،مضعفأمر

تبدتالتيالمرهقةالضاءلةتلكالنتيجةوكانت،طويلةولمدةبإفراطالعقلاستخدمت

"لقد:زرادشتبلسانيقولنيتشهنسمعوهكذا.الماديالبرجوازيعصرهفيلنيتشه

منمرهقأالناسأفضلوكان،البشرعلىتخئمعميقحزنمنكثيفةغيومآرايت

نيتشهرأى.!حالهمتلككانتجميعهم...مباللاالكل...فارغالكل...عمله

قدللتعقلممارستهوأن،شيءبأيالإيمانعلىمقدرتهفقدقدالغربيالإنسانأن

إلىالبشرتقودجديدةبدائيةإلىالعودةهوالوحيدالحلوأن،الشكإلىبهأفضت

البطولة.

وفهمهالثاقبةبصيرتهعن،م1871عامالصادر"المأساة"مولدكتابهكشفوقد

رأىوقد.مرعبةأصالةمنبهيتمتععماأيضأكشفكما،اليونانلحضارةالعميق

يعتقدكان)كماالبهيجالسارتفاؤلهامنتنبعلا()اليونانهيلاسعبقريةأننيتشه

فلسفية،علميةعقلانيةمنتتألفلاوهي،المأساويةآلامهامنتنبعبل(الرومانسيون

مذهبأصبحوهكذا.حدتهامنالعقليلطفبدائيةعاطفيةمنتتألفمابقدر

القوةهذهرمزنيتشهإلىبالنسبةطربوغيبوبةعربدةمنطقوسعلىالقائمديونسيس

أمة،نيتشهيرىكما،كانوافاليونان.بدونهاالإبداعالإنسانيستطيعلاالتيالبدائية

مشحونينكانوابلعقلانيينيكونوافلم.أبولووكذلكديونسيسلهمكانلأنهعظيمة

عصر،الدراماتومؤلفيالأوائلالفلاسفةعصرعصورهمأعظموكان.الحياةبإرادة

ومن.الانحلالأعراضمنهماويوربيد،أفلاطونفإنولذلك.وأشيلهرقليط

عظمتها.منورثتهممابكثيرأكثراليونانانحلالمنورثتالغربيةأوروباأنالمؤسف

نيتشويهوإنماوللمناظيرللمفاهيمالمكهربالقلبفهذا،ذلكفيغروولا

القيمتقويمهـاعادةالقائمةالمعتقداتجميعتحطيمنفسهعلىأخذفنيتشة.الأنموذج

بمؤلفاته،أيقظقدالوالمعالعلموالفيلسوفالغنائيالشاعرفهذا.وشاملأجذريأتقويمآ
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منالتسعيناتخلالالأوروبيالفكر،ومثلوعرفقيمةلكلوالمتحديةالراديكالية

الثمانيناتخلالالإبداعمنخارقةبحمىمؤلفاتهمعظمكتبلقد.عشرالتاسعالقرن

م4191عاموقبل.شبابهفيبالزهريإصابتهبسببيهددهالجنونكانإذ،القرنمن

عنأعرضواولذلكصوابهفقدإنسانإلىنظرتهممؤلفاتههـالىإليهينظرونالناسكان

علىيحملوهاولم،والتدبرالهدمهدفهامنحرفةعبقريةمؤلفهاواعتبروا،مؤلفاته

المعذبالعشرينالقرنكنبي،الفارعةبقامتهاليومينتصبنيتشهولكن.الجدمحمل

بها.ألمالتيوالقيصريةبالحروب

الحياةومذهبعبيدديناعتبرهاإذ،نيتشهرفضهماجملةمنالمسيحيةوكانت

الجهالةأنواعأشدقولهحدعلىفهي،التقليديةالأخلاقأيضأرفضكما.الخابية

لإنقاذها،المنحلةالمدينةإليهتحتاجالذيالسوبرمانالإنسانأنورأى،وأذىضررأ

المنحل.إزاءبالرحمةشعورأييخالجهألايجبإذ،الأخلاقفوقيكونأنيجب

نأشكولا.البشرمنالأقزامعلىتسيطرانخرافتينوالقوميةالديمقراطيةنيتشهواعتبر

".الأوروبيالإنسانقتلهفلقدماتقداللهإن9:القائلإلحادههوبهنادىماأشهر

الكونهذالنظاممبدأأيعلىلديهيعثرلننيتشهكتبهمايقرأحينماالمرءأنوالحق

إلىالمرعبالشكمنوليخلصبهليؤمنمااكتشفنيتشهولكن،بهبالإيمانجدير

نيتشه،/اكتشفهالذيالتشاؤمحدةمنتخففأنالصعبمنالتي"الحتميةأالحكمة

إنها،الحياةأنهابسببوذلك،ووحشيتهاوبشاعتهافوضاهابكلالحياةحبوهوألا9

ونحن.ودائممستمرفيهوالصراعأعمىوهوالكونهذامنجزءفنحن.القدرقلب

بديونسيسنقبلأنونستطيع...نصارعوأننحياهابأنحياتناقوةنؤكدأننستطيع

."...المصلوبمقابلديونسيس؟أقولهمافهمتمهل..المسيحنرفضوأن

كلبكبحالحياةننبذأننستطيعونحن.حالههيوهذهمعقولأ،ليسالكونأإن

لامعقوليتهاتمامآندركونحنبهانسفمأنونستطيعالهند،كفقراءرغباتنامنرغبة

.ورعبهاأوآلامها

وضعحينماأنهولربماآنفأنيتشهعناهمانفهمأنعليناالسهلمنلي!أنهوالحق

نكرهأنمنايطلبكانإذامانعرفلاتراناوهكذا.الجنونشفاعلىكانكتبهآخر

القيمخلقعلىبنبلهقادرالإنسانبأنيذكرناأنهأو،البربريةإلىنعودوأنالحضارة

الذيالسوبرمانبأنفنعتقدنخطىءألاينبغيوهنا.لهمعادالكونأنمنالرغمعلى

رجلإنهبلكهتلر،شخصهوجديدمنالبشريالجنسأئقؤلبأأننيتشهلهأراد

يؤمنيكنولم،والعسكريةالقوميةيحتقركانفنيتشه.والفيلسوفالشاعرالدولة
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غضبهبأننعتقدوحن.عنصريأفيلسوفأاعتبروهالنازيينأنمنالرغمعلى،بالعنصرية

ومرضهالشديدةوآلامهالمرهفةحساسيتهعنناشىءالبشريالجنسعلىالجامح

والسوقيةوالخداعللكذببكراهيتهنعجبأنإلانستطيعلاونحن.المزمن

نأالمرءفعلى.الوخيوإخلاصهالبشريالإبداعفيالنئرةوببصيرته،والصغارة

الرهافةالمافوقإحساسهأنخلافولا.ويفهمهايفهمهكيالفيلسوففلسفةيعيش

منهـان.الحديثالفكرعلىيطرأتبدلكليسجل"باروميتر"منهيجعل،بالأفكار

اللاواعيةإالديونسيسية"العناصرتلكتلعبهالذيللدورإدراكهالعبقريةلمحاته

تصعيدهاالمرءاستطاعإذاوالتي،البشريةالطبيعةعناصرمنوالمظلمةوالمغمورة

فينظرياتهملامحمنكثيرفيفرويدعلىتقدمقدنيتشهأنوالحق.الإبداعمنتمكنه

ولذلك،جنسيجزءهوهذهالإبداعيةالقوةمنجزءأأننيتشهويرى.النفسعلم

الجنسأحاطتحينماالغربيةبالأممأضزتقدالتقليديةوالأخلاقالمسيحيةأنيعتبر

الجياشالرقصوفي،المبهجةالحيوانتلقائيةفييتجلىالجزءذاكوأن.بالمحزمات

والعقل،بالأخلاقوكبحتهمذنتهإذاف!نكولذلك.البدائيالإنسانيؤديهالذيالمنتشي

شيئأتتطفبالحضاراتفأعلى.والحضارةللإنسانبالنسبةضروريأشيئأستدمرفعندئد

.والانحلالالتدهوريعنيمنهالكئيرولكن،العقلمن

فهناك.الحديثةالمذاهبإلىالمنطلقاتمنمذهلأعددأنيتشهلدىالمرءويجد

السوقية،منثقيلبدثارالعالمتدثر"لقد:بودليرمعوالقائلالمغتربالفنانمنشيء

وأنكما."عنيفانفعالإلىالعالملهذاالروحيالإنساناحتقارمعهايتحولبحيث

الإنسانمطالبتهحيثمنوذلك،القرنهذافيالوجوديبالمذهبمرموقمبشرنتشه

محضة.نظريةفلسفةلكلبرفضهوكذلك،البحتةإرادتهبقوةالخاصةقيمهيخلقبأن

النبيهونيتشهأنذلكعلىزد.!وحياتيجسديبكلمؤلفاتيكتبت"لقد:القائلفهو

هو،كلهذلكقبلولكن.الحديثالجمهوروالإنسانالتوتاليتاريةللدولةالعبوس

إنه.العقلمنالأعمقالنوازعلأغوارالسابرإنه.الحياةقوةأوالإرادةقوةفيلسوف

اللاوعي.سيكولوجيإنه،ويونغفرويدبسيجموندالبشير

بكثيرأشدبهتأثرتفأوروبا.ونفوذهنيتشهتأثيرتقويمفينغاليأنالصعبمن

الأخيرةأيامناحتى،والأميركيينالبريطانيينمعظميزالولا.بريطانيابهتأثرتمما

الألمانيهذافلسفةبأنويزعمون،متفهمةوغيرعدائيةنظرةنيتشهإلىينظرون،هذه

نأ،نيتشهيفهمأنقبل،يستطيعلاالمرءولكن.ومعنىمفهومكلمنخاليةالمجنون

وكذلك،لورنسهـ..ودجيدوأندريهمانكطوماسالأوروبيينالكئابكباريفهم
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المعاصرينكثابأحدكتبولقد.غيرهموالكثيرينوفرنسيينألمانمنالوجوديين

المهمولكن،واستنتاجاتهآرائهعلىنيت!ثمهمعتتفقلاأوتتفقأنالمهم"ليس:يقول

وقدبكستخرجوحينئد،النفسوعلموالأخلاقالميتافيزيقافيشكوكهتمتحنكأن

أكيدأ".ستتغيرولكنك،فكركفيواضحةندوبأتركت

السياسةفيتأثيرهأما.الحديثالأوروبيالفكرمزهذهنيثمهنيرانخلالمن

للدينالراديكالىوالناقدالملحدفنيتشه.اتجاهاتعدةفي،كداروين،سارفلقد

استهوىقد،إثارةالمفكرينوأشد،ومثلوقيمةوعادةعرفكلوهادم،والأخلاق

حيث،رسالتهمعمتجاوبينوالفوضويينالاشتراكيينمنالكئيريننجدوهكذا،اليسار

،الغربلماضيعجائبيةبنهايةتبشررسالةفهي.الثوريةالنشاطاتوبينبينهايربطون

ومعشوق،الثوريةالطليعةمعشوقنيتشهكانولذلك.الجدةكلجديدعهدوبقدوم

المرءيستطيعنيتشهفباسم.لقيمهوالمتحذينالمجتمععنالمغتربينالفنانينالمثقفين

منيسخروأن،التقليديةالأخلاقيةالقوانينيتحدىوأنالتقليديالدينينبذأن

ومع.نيتشهمنثوريةأشدإنسانثمةبأنأعتقدولا.الهلاكبيوميتنئأوأنالبرجوازية

اليهوديةوبنظرةالعبيدبأخلاقويربطهاالاشتراكيةبالديمقراطيةيهزأأيضآكانفإنهذلك

يعنيالذيالأمر،البشربيناللامساواةإلىنيتشهدعاكما.الكونإلىالمسيحية

مؤلفاتبعضموسولينيقرأأنفبعد.والحربوالاستبدادالاستعمارعلىموافقته

هتلرتمجيدذلكعلىزد.الفاشيةإلىالاشتراكياليساريالجناحمنانحرفنيتشه

نأكما.فلسفتهشؤهتالنازيةبأنيقولوننيتشهعنالمدافعينبأنعلمأ،لهوالنازيين

المشبعةالبروسيةالفيالقوبيننيتشهبينربطوا،الأولىالعالميةالحربفيالحلفاء

كانتالألمانيةالشيبةفإنحالكلوعلى.والقسوةالبربريةعلىتحضالتيبفلسفته

المذهبهذاتمجيدأنشكولا.والبطولةالمغامرةبمذهبمفتونة،الحربتلكقبل

ذلك،فيصدقوقدأ،ديناميت!أنا:مرةذاتنيتثطقاللقد،بقليلليسالقوةلارادة

لمختلفمنشطعاملنيتشهأنوالحق.الناسفةالمتفجراتأنواعأشدمنفبلاغته

والمذاهب.الشعوب

فرويد

عالمأكانبل،حكيمآولانبيأولاشاعرأفرويدسيجمونديكنلملنيتشةخلافأ

البشريةالنفسعالممنغريبةبمعرفةالنمساويالطبيبهذاجاءفلقد.عنيدأتجريبيأ

منهاجيأ.سريريأمدخلآلهاووئرتمامأ،معقولةبمبادىءوصاغها،السفلي
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تربةفيبذرتالتيالعظمىالعقولأحدهوفرويدأنعلىعامإجماعوهناك

أولئكأحدبوصفه،ودارويننيوتنمصاففيفهوولذلك.جديدةبذورآالفكر

إلىالغربيالإنساننظرةوبذلوا،وشروطهالأساسيةالفكرظروفغئرواالذينالعلماء

العباقرةأحدفهواعتبارأ،وداروينماركسمعيتساوىأنهكما.جوهريأتبديلأنفسه

كنظريتي،نظريتهأنيتضحقدأنهمنالرغمعلىوذلك،عشرالتاسعالقرنفيالثلاثة

كلواثقأفرويدكانلقد.تفاصيلهامنالكثيرفيمغلوطةتكونقد،العملاقينهذين

أشعر!إنني:مرةذاتقالولقد.تاريخيةحقبيةاكتشافاتهياكتشافاتهأنمنالثقة

وبيننفسهبينيقارنأحيانأوكانأ،الطبيعةأسرارأعظمأحدلامستبأننيحادأشعورأ

متغطرسأكانبأنهالاعتقادإلىيدفعناألاينبغيالأمرهذاولكن.وداروينكوبيرنكوس

نظرياتهإلىوشير،متزمتةبصورةبآرائهالتمسكإلىينزعكانأنهمع،مغرورأأو

خلالوالنفوذالتأئيرمنذروتهاالفرويديةبلغتوقد.بهامسفمأواقعيةحقائقبوصفها

مكانةتحتلهذايومناهذاحتىتزالولا،العشرينالقرنمنوالئلاثيناتالعشرينات

كونفيالمتزايدالشكإلىينزععصرنابأنعلمأ،الحديثالفكرفيمحترمة

يكونوقد.حدسيةنظرياتمنأكثرمستقبلآستكونأنهاأو،صحيحأعلمآ،الفرويدية

جديدحقلفيرائدآسيعتبرونهالناسأنأي،ماركسعلىكالحكمفرويدعلىالحكم

شائعأأصبحاسمهأنخلافولا.عالمآكونهمنأكثر،أغوارهسبرللآخرينتركوقد

والفلسفةوالدينوالفنونوالآدابوالتعليمالتربيةميادينإلىتأثيرهامتدوقدومألوفأ

الشعبية.والئقافةوالأخلاق

قصةولكن.حقيقتهعلىفرويدمذهببعديفهملمالناسمعظمأنالجائزومن

كطبيبففرويد،.ومألوفةشائعةالعصابمرضفيالكئتدورفيلنظريتهاكتشافه

مغنطيسيأتنويمآمنؤمينيكونونحينماالمرضىأنوجد،العقليةالأمراضيعالج

نأبداوقد.علاجهمفيفغالأأثرأالقصصلهذهوأن،حياتهمعنقصصأيروون

وقد.العلاجفيالفغالالإيجابيالأثر،المغنطيسيللتنويموليى،القصصلرواية

المذهلالانفراجالشكمنالكثيرفوقوأثبت،الحرالمعانيتداعيتقنيةفرويدطؤر

فيمكبوتهوعماالمرضىلتحذثنتيجة،العصابيةالأمراضمنالعديدمن

شديدةلكنها،بارعةمثيرةنظرياتبعضفرويدأقامذلكمنوانطلاقأ.صدورهم

.للجدلالإثارة

يتجاوزلميومذاكوكان،م1881عامفيطبيبأفرويدسيجموندتخرج

وبارشى،فيينابينأعوامعشرةقرابةتخرجهبعدوأمضى.عمرهمنوالعشرينالخامسة
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التنفيسأثر"فينظرياتهنشرم3918عاموفي.النفسانيالطبأغوارسبرفيمنهمكأ

م4918عامفيأضافثمومن."المؤلمةالذكرياتاستذكارعنالناجم،الفعال

وثيقآارتباطآترتبط،بالإنسانمرتالتيالمكبوتةالحوادثقصصبأنالقائلةنظريته

ذلكفيبما،الجنسفيالشهيرةبأبحاثهانطلقهناومن.جنسيةومواضيعبقضايا

أتبعماوسرعان،جارحةبصراحةالموضوعهذاوعالج،الجنسفيالطفولةخبرة

بالأمورالإنسانيدفعالذيالمكانبوصفه،اللاواعيالعقلفيبنظريتههذهأبحاثه

داخله.إلىالمعيبة

نألشوبنهاورسبقفلقد،اللاواعيالعقلعنتحدثمنأولهوفرويديكنولم

وآخرون،75ول)ولول!*،؟!ول(هرتمان)8(فونإدواردالفيلسوفوكذلك،بهأوحى

عليهسفطولكنه.اللاواعيالعقليكشفولمالمصطلحهذايبتدعلمففرويد.غيرهما

إإن:فرويدقالوقد.لمذهبهالمركزيةالنقطةمنجعلحينماوالشهرةالأهميةأضواء

العقل،مناللاواعيالجزءداخلإلىالإنسانبهايدفع،منهاالمعيبةسيماولا،أمورأ

المرضهذامنالشفاءفإنولذلك،العصبيالمرضفينشأ،داخله""تتفيححيث

.منه"الواعيالجزءإلىالعقلمناللاواعيالجزءمنالأمورتلكبخروجمشروط

يأ(،البهيميةالطاقة)مصدر)14(الإدبينللنزاعصورةفرسمذلكبعدفرويدوقام

العلياالأناوبين،الشهوانيةالرغباتأنواعجميعتقيمحيثالبدائياللاواعيالعقل

)5!ص!(الأناأما.كبتهاالمجتمعيفرضالتيالأمورتكبتأوتكبحالتي3()5!ء؟ء"ول

القوتين،هاتينبينالناشبللنزاعالمعركةميدانوهيالعلياالأناوبينالإدبينفتقع

يوجبمابين)أي،العلياالأناوبينالإدبينالوسطالحليكونحيثالمكانوهي

للغاية.صعبآأمرآعنه(،بالإعلانيسمحماوبين،كبتهالمجتمع

نظرياتمنأشدبصورةالمرءتصدمالتيفرويد،مذهبمضامينبعضوهنا

يدفعهاالمجتمعأنإلىيعودالجنسيةالدوافعكتبفيالسببأنيرىففرويد.داروين

،الحياةمفتاحلأنه،الإنسانفيدافعأقوىهوأ؟أط()04الجنسيالدافعوأن،بالعيب

بمرضوالمصابينعاطفيآالمشوهينذلكثمندفعولكنه،المدنيةتعلمالإنسانوأن

وبينالإنسانمطلببينيدورمأساويآنزاعآثمةأنفرويدرأىوقد.العصاب

عليها"،والسخوطإالمدنيةكتابهفيالموضوعهذافضلوقد.المجتمعمستوجبات

الجنسيةبالدوافعالتساميبالإمكان"بأنه:فرويدويقول.م0391عامفيوالصادر

عنعادةيسفرللمجتمعالمناهضةالرغائبكبتولكن.عظمىمنجزاتإلىوتحويلها

هذا،زمننافيفرويدأنوالحق."عصابيةأمراضوعندرجاتهافيمتفاوتةتعاسة
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المحزماتوبعضالكبتبعضمنالجنستحريرعنآخرإنسانأيمنأكثرمسؤول

نأوجد،نضوجهسنواتفي،فرويدإنقائليننردفأنبنايجدرولكن.)006!+(

دوافعتختزن)4)(الإدبأناعتقدوقد.المشكلةيحللنالكبتمنالجنستحرير

معها.يتسامحانولابهايسمحانلامعأوالمجتمعالأناوأن،للمجتمعومناهضةعنيفة

والكريهةالشريرةالرغباتوجميعوالساديةوالقتلالاغتصاببأنيعتقدفرويدأنويبدو

قاعدةعلىيجلس،منتظممجتمعكلأنترىوهكذا.اللاواعيالعقلفيتكمنإنما

العقل،منجزءأيضأهيالأناأنذلكعلىزد.البشريةالنفسقواعدمنمنتظمةغير

الخرقاء.السفلىقريبتهاضبطفيوظيفتهاوتتمثل

فيالجديدةصراحتهكانتإثارةفرويدمذهبنتائجأشدفإنحالكلوعلى

الجنسفييبحثكانالذيالوحيدالعالمهوفرويديكنولم.الجنسعنالحديث

إليسهافلوكالجنسعلمفيالرائدالاشتراكيالعالمأيضأهناككانبل،وقضاياه

وقد.المألوفالفكتوريالاحتشامسقط،العشرينالقرنمنالعشريناتففي.اص!(اأ)3

فيهاروتحيث"أسابيعاثلاثةروايتها)ولل!اك!(جلنإليونورالبريطانيةالروائيةأصدرت

وأليفهمهيكنلمالذيالأمر،والتزانيالزنامباهجحولحوادثهاتدورخياليةقصة

بناويجدر.مذهلأرواجأهذهروايتهالاقتوقد،الفكتوريالعهدبهليتسامحبالأحرى

طريقعنالشهرةعنبالباحثيكنولمجديأمفكرأكانفرويدأنإلىهنانشيرأن

استنادأأوباسمهكتبماأكثرأنوالحق.الدعارةوتضاياالشهوانيةالمواضيعمعالجة

على،الجميعقبل،تجزأفلقدذلكومع.عليهفرويديلامولامشؤهاكان،إليه

فيبحثهفيفرويدتوشعوقد.محزمأيكونيكادفيهاالبحثكانمواضيعفيالبحث

وقد.الشبقيةوالملاعبةوالكراهيةالحبإلىالرضيعحوافزوفي،الطفلخبراتأبكر

ملامحمنملمحآخرطمسأنهإذ،داروينمساوىءعلىغطىأنهعلىللبعضبدا

الهيمية،الرغباتتسئرهمخلوقأالإنسانصؤرحينماوذلك،ومهابتهالإنسانكرامة

دروقد.السريةشهواتهنتاجالواقعفيهيإنماالعلياومثلهإبداعاتهأجملأدنوقرر

طرحهاأبدأيجوزلاالنوعهذامنمعرفةبأنقائلينالانتقاداتتلكعلىفرويدأنصار

إلىيهدفأنيجببالإنسانمعرفتنافتوسيع.منهاالناساشمئزازبلغمهما،جانبأ

قائموهذا،البشريةالطبيعةمنالمظلمللجانبفهمناوإن.المدنيةوإغناءحياتهإغناء

عليه.السيطرةإلىطريقنافيالأمامإلىخطوةهو،معهتتعاملأنويتوجبوموجود

كانبل،المذهببالصوفيولا،بالمتصوفيكنلمبالذاتفرويدأنخلافولا

معنى،منأ"عالملكلمةمابكلوعالمأ(المزاج)كلبيقليلأساخرمزاجوذاواقعيأ
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تأملاتمنشيءإلىنزععمرهسنينأواخرفيبأنهعلمآ،داروينشأنذلكفيشأنه

بمعالجتهمأسعد،حياةللناسيوفرأنعليهيفرضواجبهأنيرىوكان.فلسفية

الجانبولااللامعقوليخترعلمفرويدبأننعلمأنوينبغي.العقليةالأمراض

الجانب.هذاأهميةإلىفأشارتجزأبل،الثمريةالطبيعةمنالشهواني

ومن.باسمهيحيطشهرةمنشيءبدأالعشرينالقرنمنالأولالعقدوخلال

نسخهتنفذلم،م0091عامالصادر"الأحلام"تفسيركتابهأننذكرأنالطريف

أطلقهاالتيالحركةولكن.صدورهعلىسنواتثمانيمروربعدإلا،فقطالخمسمائة

يتابعفرويدكانالقرنهذامنالعشريناتوخلال.النضوجإلىطريقهافيتسيركانت

التي،الأولىالعالميةالحربوبعد.الفكريةوأسسهانظرياتهصياغةويعيدأبحاثه

وفنحشهرةازداد،المدنيةكبتتهاالتيالعدوانيةللدوافعحتميأتفريقأفرويداعتبرها

فيمؤلمبسرطانم2391بعامابتداءأصيبولكنه.م0391عامفيغوتيهجائزة

العالمهذاواضطرمؤلفاتهأحرقوام3891عامفيالنمساالنازيوناحتلوعندما.الفك

منوالثمانينالثالثةفيوهوواحدعامبعدفيهاتوفيحيثلندنإلىللفراراليهودي

مبدأوراءإماوهيالقرنهذامنالعشريناتخلالأصدرهاالتيمؤلفاتهأما.العمر

كتب،ماأعظمتعتبرأنهافمععليها"،والسخوطو"الحضارةوالإد!،و"الأنا"اللذة

علميأ.طابعالهاأنحيث،السابقةمؤلفاتهمنأكثرحدسيةأنهاغير

واسعاطلاعوعلىالثقافةوواسع،الإثمارخصبقلموذابليغآكاتبآفرويدكان

مانكتوماس،أوروباكئابلكبارحميمأوصديقآ،والأوروبيةالكلاسيكيالآدابعلى

الأمر،التزمتشديددغماتيآأيضأكانولكنه.وغيرهمرولانورومانزفيغوستيفن

وشيع.مدارسأتباعهوتوزعحركتهانشقاقعلىعملالذي

يونغ!مكارل

مجاهلرودفيرافقوهالذينمنأتباعهأعظمعنفرويدانفصلم1291عامفي

امتدالذي،يونغوكان.يونغكارلىالسويسريالنفسعالمبهوأعني،اللاواعيالعقل

النفسيةالطاقاتبأناعتقادهبسببفرويدمعاختلفقد،م6191عامحتىالعمربه

للجنسيجعللارايأيفيليتسامحأبدآيكنلمفرويدلكنحصرآجنسيةليست

شيء.كلفيالأولوية

المذكورالسببغير،الأساسيةالأسبابمنعددآبينهماللخلافأنوالحق

الإنكارفييرغبونمماالبعضهناكوكان.وعقلانيةعلميآفرويددونكانفيونغ.آنفأ
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الحديثالأوروبيالفكرتاريخ205

غيرمجازيةنظرياتيستعملكانفرويدأنبسبب،بالعلميةالوصفالفرويديةعلى

ناهيكوالإد،الأحلاموتحليلوالتساميكالكتب،صحتهامنالعلميللتحقققابلة

تحليلإلىفرويدمدخلأنفيهشكلامماولكن،الموتفيوالرغبةأوديببعقدة

وقدلعملهفائدةالدينفييزلمففرويد.روحهفيعقلانيآمدخلأكانالبشريالعقل

طرحإلىنزوعهأنخلافولا.أوديبعقدةعننشأتعصابيةظاهرخالديناعتبر

الجواهر،أوالجوهرياتعنتتحدثأخرىأيدولوجياتإلىبالإضافة،جانبأالدين

النهج.هذاينهجونممنوغيرهمودوركهايموفيورباخماركسوبينبينهرابطأيشكل

يرىفرويدفإن،العاملةالطبقةلاستعبادوسيلةالدينيعتبركانإذاماركسلأنوذلك

زائدةالدينيعتبركانماركسفإنوهكذا.العصابيللعقلبالنسبةتعويضوسيلةفيه

بنفسوالعالقةعينهاالزائدةفيهأنفرويديرىبينما،سليمغيراجتماعيبنظامعالقة

منوذلك""بالعقلانيينالمسمينأولئكمعسكرفيفرويديضعالواقعوهذا.مريضة

بالنظرةويكتفييقنعأنينبغيالسليمالعقلبأنويؤمنون،للدينأعداءكونهمحيث

قابلغيرزعمأبالأحرىأو،أيدلوجيةيمثلالرأيهذاأنشكولا.الكونإلىالطبيعية

الذيالمزاجأوالعقلمنالنوعذاكعلىأيضآدليلوهو،معينةقيمبوجودللبرهان

لاالمرءأهواءإلىموخهدليلأيضأأنهكما.المزاجيةبالمكابرةجيمسوليميصفه

كانفإذا.صاحبهضداستخدامهمنالمرءيمكنالذيالأمر،ول(4)ولس!ولأولها)عقله

أنهعليهالردفباستطاعتي،ماضيهأو،عقليتاريخبسببمتدينإننيلييقولفرويد

أيضآ.ذاتهللسببمتدينغير

نأغير،باحتقاريونغنظرياتقابلواالعلميينالنفسعلماءأنمنالرغموعلى

والفنالدينحقولفيالمائعةجولاتهبسبب،بهايإعجابشديديكانواآخرين

الوضعي"وبمذهبهالماديةفرويدبأهواءسماهبمامصدومآ،فيونغ.والتاريخوالآداب

"تكنولوجيالابتداعهلفرويدتوبيخهعلى)6(لورنسهـ..دمعيتفققد"،السطحي

النفسانيالتحليلفيوجدواالذينالأميركيينمنفرويدتلامذةفإنولذلك."القلب

إنما،وسليمةمنتظمةحالفيالبشريةالنفسعلىللحفاظنافعةميكانيكيةوسيلة

إالعقلنظريةنحويونغاتجهثمومن.رفضهإلىولورنسينغاضطرماكليمثلون

وجودهعنويعثرموجودالعقلمنالنوعهذاأنلاحظحيث"،الجماعياللاواعي

بأناعتقدوقد.وجودهعلىالدالةالقرائنليجمعانطلقوهكذا،مدهشةبأساليب

فيوكذلك،والشعروالفنالخرافاتوفيالأسطوريةالدوافعفيتتبذىعليهالدلائل

آدابها.وفيالكبرىالأديانجميعفيموجودةأنهاكما.الواعيالسلوكوفيالأحلام
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الواسعةبشباكهألقى،الواسعةثقافتهجوانبتعددفيأسطوريكعالم،يونغإن

اللاواعيالعقلعنالأصليةالنماذججمعبغيةوحاضرهماضيهمنالحضاراتفوق

الشعرتحليلوإلىالأساطيربينالمقارنةالدراسةإلىتلامذتهنزوعوكان.الجماعي

منالكثيريبديكانيونغأنوالحق.آخرشيءأيإلىنزوعهممنأشد،والفن

بالنسبةجوهريانأمرانوالفنالدينأنيرىكانإذ.العميقةوالدينيةالصوفيةالنوازع

بأبلغالعقللغةعنتعئرالكبرى"الأساطير"بأناعتقدولقد.السليمةالبشريةللنفس

ولغ،البشريةالجماعيةالحياةتربةفيعميقآتضربجذورهاوأن،وأعمقهاالمعاني

يلامسوهنا.وتذوىتتعفنالأساطيرتلكبدونالبشريةالطبيعةدان.الأساسيةغرائزنا

الحاجةبمسيسفهوولهذا،العقلانيةفيمغاليآأصبحقدالإنسانبأننيتشةاعتقاديونغ

السليمة.البدائياتببعضتماسهاستعادةإلى

أضاعبأنهنقادهاعتقد،التجريبيالبحثأبدآيجانبلمبأنهيعتقديونغكانبينما

رائدآ،أبدأيعرفلمالنفسعلمولكن.الخياليةالتأملاتمتاهاتفينفسهمرارآ

بهذهاهتمامناأثارالذيكيونغ،"المكتشفةغير"الذاتيونغدعاهلما،فرويدباستثناء

واحد،لأييبقلمأنهكمامناواحدكلداخلفيوالموجودةالساحرةالغريبةالمملكة

العقلالمملكةبهذهوأعني،يونغف!رهاكماف!رهاأنفرويد،باستثناءوطبعآ

اللاواعي.

الشخصيةلنماذجتصنيفههو،النفسعلمفييونغمنجزاتأهمأنولربما

وهو.ثانويةفروعإلىمنهماواحدةكلتقسيمثمومن،وانطوائيةانبساطيةإلىالبشرية

"،الظل"ومفهومح!("33)!ولهالشخصي"مفهومالمذهلينالمفهومينابتدعالذي

هوفالظل.العلياوالأنا"السفلى"الأناالإدفرويدمفهوميمعتقريبآيتطابقانواللذين

وعلىللمجتمعالمعاديةالحوافزوعلىالشرعلىيحتويالذياللاواعيالعقلشكل

الذيالدورأيالاجتماعيدورنافهوح!(033)!ولالشخصيأما.أخرىواعيةلاعناصر

منالنوعلهذاأنلناويبدو.المصطنعةشخصيتناقناعوهو،بهنقومأنالمجتمعيترقب

"بالذاتأو"،الموثوقةاغيربالذاتبعدفيماالوجوديونسماهبماعلاقةالشخصية

الناضجةالشخصيةعلىالمتوجبمن"بأنه:يونغويقول."بالاخرينالموخهة

قريبالقولوهذا."الذاتفياللاواعيالعقلتدمجوأنالشخصتذيبأنالمتكاملة

الديونيسيةالعناصراندماجفينيتشهفكرةمنوكذلك،""التساميفيفرويدنظريةمن

فياللاوعيعناصراستعمالينبغيأنهفهيالرئيسيةالفكرةأما.الأبولونيةالعناصرفي

أرقى.إبداعيةخدمة
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بداهةمعأتشكلانوتخيلاتهاالغرائزديناميكية"إن:يقوليونغوكتب

لأشدعرضةيكونأندونعنهيتغاضىأنالمرءيستطيعلاالذيالأمر)+ه+هول(،

عنالتغاضيبأنيعتقديونغلأنوذلك."المكتشفةغيرالذاتداخلالمخاطر

بتلكوأيضآبل،العقليةالفردبأمراضفقطيتسببلاوتخيلاتهاالغرائزديناميكية

اللاواعيالعقلفيالكامنةالقوىلأن،النازيوناقترفهاالتيالاجتماعيةالفظائع

فالإنسان.السديدةالوجهةويوخههاالمرءيتفهمهالمإذامحقولةغيربطرقستنفجر

مفاهيممنالمصنوعمعتقداتهعالمفييعيشيزاللا،يونغيعتقدكما،الحديث

أحدهوالنفسانيالطبيب"هـان.الحاسمةالسفليةالعاطفيةالعواملويتجاهل،معقولة

يعتمدحيث،وصالحهاالنفسخيربشروط،المعرفةأوسع،يعرفونالذينأولئك

الطبوجدتوهكذا."الاجتماعيالخيرجماعمنالكثيرمحدودغيراعتمادآعليها

قالهمايثبتالذيالأمر،أساسيةحرفةاليومأصبحقدشيءلامننماالذي،النفساني

البشرية.للذاتالحقيقيالفهمعتبةعلىنزاللابأنناعلمآآنفآ،يونغ

هنريبرغسون

كان،العشرينالقرنمنالأولوالعقدعشرالتاسعالقرنمنالتسعيناتخلال

أشدباحترامويتمتع،ويونغفرويدمنشهرةأوسعبرغسونهنريالفرنسيالفيلسوف

"العصرهذافياللامعقولفلاسفةمنبيرغسونويعتبر.نيتشةبهيتمتعكانمما

ماوسرعان،عمرهمنالثلاثينيتجاوزلماوهولهمؤلفأولصدروقد."اللامعقول

نفوذأوأشدهافرنسا،فيفكريةقوةأضخمالعشرينالقرنمنالأولالعقدفيأصبح

غيروآخرينوكومتوروسوديكارتوبينبينهيقارنونالناسأخذحيث،وتأثيرأ

فيمحاضراتهبينيربطونوكانوا.المبكرةالفكريةالحقبفيالفكرقادةمنهؤلاء

مابسبب،الوسطىالقرونفيآبلارديلقيهاكانالتيالمحاضراتوبينبارشىجامعة

صيتهذاعوقد.مثيروموضوعسئالوقلمأسلوببلاغةمنبرغسونلمحاضراتكان

اليومترىولذلك.الأميركيةالمتحدةالولاياتإلىوتجاوزهاوعرضهاأوروباطولفي

نأوالحق.عامةبصورةالفكرميدانفيبرغسونبهقامالذيالدورأهميةعلىإجماعأ

وكان.ومستمعينقارئينمنالأنصارحولهحثمدتقد،وعرضأأسلوبأموهبته

الصائغالفكربأنلإيمانه،الشعريةوالأخيلةالمجازمنيكثر،كنيتشه،برغسون

الواقعية.الحقيقةطبيعةمعوجهأكملعلىالتواصليحسنلاللمفاهيم

إلىوداعية،جديدةلآفاقورائدللفكركمحرر،أيضأكنيتشة،برغسونبدا

أخاذ.وبيانمترفبنثرذلككلعنيعئروكان.الإبداع
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وبينللمفاهيمالصائغالفكربينالتفريقإلىرومانسيبأسلوببرغسونعمد

الوظيفةبوصفه،الأولواعتبر.كنتبعمانوئيليذكرناالذيالأمر،الحدسيالفهم

وأبالمعئر،ليسولكنه،المفيدةبالمعرفةالمهتمةالعمليةالأداةهو،المحللةالعلمية

فيوصياغتهاالحقيقةتقسيمالمستطاعغيرمنلأنهوذلك،للحقيقةالمعطيبالأحرى

لاوولولأ،ولهح()+،5(متصلة)كميةمتصلهي،برغسونيراهاكما،لحقيقةفا.مفهوم

أنهاأي"الحياةاقوةريان،المباشرةالخبرةخلالتجريوهي.الحدسإلايدركها

تصبحالتيالغريزةبالحدسهنابرغسون)ويعنيفالحدس.الأشياءجميعفيتجري

معتماسغيرعلىالفكريكونبينما،الحياةأعماقأعمقإلىيدخلنا(ومتأملةواعية

،الزمانيعنيهعمانفسهيسألحينما،الفلسفيةحدوسهبدأإنهبرغسونولقول.الحقيقة

ولختلف،الناسعليهتعارفتقليدهوالفيزيائيالعالمزمنالساعةزمنأنفوجد

أعطاناقد،شيءوالمقسمالمحللفالعقل.الحقيقيالخبرةزمانعنكليأاختلافأ

فعندما.للخبرةبالنسبةحقيقيآزمانآليسلكنه،نافعأمروهذاالتقليديالزمنمفهوم

القابلغير(المتصلة)سلسلةالمتصلنجدحينئد،حدسيةبوسائلالمباشرةندرك،ندرك

مخئلةإلاتستطيعهلاأمروهي،وصفهاعليناالعسيرمناديمومة"نجد،للتقسيم

بالنسبةالحالهيوكذلك،الأساسيةالحقيقةتمثلالحدسيةالخبرةوهذه.الشعراء

لكننا،الذبذباتمنسلسلةهوالجرسصوتإنلنايقولفالعلم.الأخرىللأشياء

،النوتاتمنسلسلةليسالنغمأنذلكعلىزد.ككلوندركهالصوتهذانحننختبر

وردزورثالإنكليزيالشاعركتبوقد.فقطفيهنحدسإننا،وصفهنستطيعلاونحن

غيرفهيولذلك،للتقسيمقابلةغيرفهيالحقيقةأما.وئشزح"يقتلالعلماإن:يقول

بتزييفها.نقومفإنمابتحليلهانقومعندماونحن.أيضآللتحليلقابلة

بل،بحدودهملتزمالعلمأنطالماالعلمعلىهجومآليسالآنفقولناأنوالحق

يتألففالعلم.الكاملةالمعرفةلنايوفربأنهبمزاعمهمباهاتهمنللعلمتفريغهوإنما

وأ،العليمفوقائع.الظاهرةبصحتهيدينذلكبسببوفقطتقاليد،أوأعرافمنفقط

عنتماماعاجزالعلمفإنولذلك،العالمبهقاممصطنععملهي،قوانينهبالأحرى

للعمل.كقاعدةفقطنافعوهو،الحقيقةعلىاطلاعنا

سيماولا،العلمفيوالذرائعيينبرغسونلنظرياتالنقادمنالكثيرونتصدى

الفلاسفةحتىإنهفقالوا،فقطوعادةعرفقضيةالعلملقوانينبرغسوناعتبارحيثمن

إنماالمفاهيمعنالاستغناءوإن،العقليةاللغةأوالمفاهيملغةاستخدامعلىمرغمون

الطريقطوالبرغسونوراءالسير"إن:النقادأولئكويستطرد.الفكرعناستغناءيعني
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فوضىمنحالإلىوالانتهاء،تحليلكلتدميرعنهسينجم،حدسيتهترسمهالتي

المعرفةوأن،والحقائقذاتهاالأشياءليستالمفاهيمأنبهالمسفمفمن.شاملة

ولكنمعها،التعاملأسلوبتشكلولا،الحقيقةعنكاملآتعبيرأتعئرلاالمفاهيمية

وأن،العلميةالمفاهيموميدانالحقيقةميدانبينيقومتامأانفصالأبأنالقولفحوى

هوورموزهاإشاراتهاعلىفقطيطلعنابل،الحقيقةمنشيءأيعلىيطلعنالاالعلم

."مرفوضقول

تبريرعنأسفروقد،الفعالأثرهالعلمعلىبرغسونلهجومكان،كلهذلكومع

وأالصوفيةالخبراتومختلفوالدينكالأدبأشكالها،بجميعالمباشرةالخبرةضرورة

اللامعقولة.

ويرى.الميكانيكيةدارولننظريةضدالخلأدتىالتطوربنظريةبرغسونجاء

التطورتفسيريمكنلاالقوىهذهبدونوأنه،هادفةقوىداخلهافيللحياةأنبرغسون

الخلأق""التطوربعنوانالمعروفكتابهفيهذهنظريتهبرغسونأوردوقد.الارتقاءأو

منمساندةالخلأقالتطورفيبرغسوننظريةلاقتوقد.م8091عامفيالصادر

البريطانيالفيلسوفيومذاكأشهرهموكان،عصرهفيالبارزينالفلاسفةبعض

وليست،تدريجيأنفسهاتخلقالحقيقةبأنبرغسونقالوقد.ألكسندرصموئيل

واننا.بهاالتنبؤيمكنولاأبدأمتجددةبصورتنشأالحياةوأن،الأزلمنذموجودة

التطورنظريةأنشكولا.صنعهفينساعدونحنبعد،تشكلهينتيمالمكونفيثارك

الفكرعلىالجدةكلجديدةنظريةإنهانفسهبرغسونقالوقد،مدهشةنظريةالخلأق

بهايتمتععجيبةحريةإلىالمعتمةالميكانيكيةداروينإلحاديةحؤلتإنهاإذ،الغربي

نمائه.فيالكون

والخبرةوالحدسالعفويةأعميةعلىتشذدفلسفةقذمبرغسونأنالقولوزبدة

حسابعلى،مفيدةمعرفةلناتوفرالتيالباردالفضوليالفكرمجساتضدالمباشرة

بأشعةوالاستدفاءالباردالعلمعنالابتعادأنيرىفبرغسون.الحقيقةعنفصلنا

يبدوكما،لهيبدوفالعالم.ومفهومأقيمةللحياةيعطياناللذانهما،المنعشةالحدس

نأمنالرغموعلى.أبدأتنضبلاوحيويتهللغايةثريأعالمأ،الأميركيينللذرائعيين

غير،الوجوديينالأثر.فيأعمقلهكان،المباشرةوالخبرةالعفويةعلىبرغسونتشديد

فموقفه.والسرورالبهجةقلبهتغمرإنسانأكانبلالمأساويبالفيلسوفيكنلمأنه

ولذلك،والدماثةباللطفيتسمموقفآكان،البعضيتهمهكما،للعقلانيةالمناهض

والنازيةالفاشستةالحركتينوبين،التدينالعميقالرجلهذابيننربطأنالظلمفمن
http://www.al-maktabeh.com



705أم149-أم088الأوروبيالفكرأزمةعثمر:الحاديالفصل

وأكدواشددواالذينالفلاسفةمنالقلةتلكمنهوفبرغسون.بعدهمنجاءتااللتين

!خ!(الاولبيجيشارل!الفرنسيالمفكرتلامذتهأبرزمنوكان.للحريةالجوهريةالأهمية

المؤمنينمنكانفبرغسون،اشتراكيديمقراطيكمسيحيتصنيفهيمكنناالذي

لمولكنهوالدغما،التزمتقيودمنالطليقةالحرية،كالذرائعيين،شجعوقد.بالفردية

به.خاصةمدرسةإيجادإلىينزع

القائمةأوالمعقولةالمعرفةمهاجمةعلىمتفقينوالذرائعيونبرغسونكانلقد

المعقولةالمعرفةمنبكئيرأعمقهيالمباشرةالخبرةأنيرونكانواإذ.المفاهيمعلى

الحقيقةنواجهفنحن.الفكريةالمعرفةداخلهتحدثحيث،النسيجتشكلالتيوهي

نأفينبغي.المنطقيالاستدلال!عنالبعدكلالبعيدةالمباشرةالحدسيةبالخبرةفقط

الموسيقى،نعرفأنأردناإذافنحن.دنسبدونالحملبعقيدةنيتشهيسميةمانرفض

علىقادرونإننانعم.فقطإليهانستمعبل،وذبذباتنوتاتإلىبتحليلهانقومفلا

بينالتطابقينشأهناومن.ئانويآعملآالتحليلنعتبرأنيتوجبولكنبتحليلها،القيام

وإن.أخرىجهةمنول+(33)اعحهوسيرل!)7(إدموندوبينجهةمنوالذرائعيينبرغسون

منعطفقرابةفلسفتهيضعوكان،الظاهراتيةالفلسفةمؤسساليوميعتبرهذاهوسيرل!

لأول!استخدمقدهوسيرل!وكان.برغسونعنغموضآأشدكانلكنه،العشرينالقرن

الدراسةالمصطلحبهذايعنيوكان،م0091عامقرابة""الظاهراتيةمصطلحمرة

وأكئرأعمقمستوىعلىوالمفاهيمالأشياءمباشرةالعقلإعطاءلكيفيةالمنهجية

الواضعالعقليصيغهاكماوليس،تمامأهذهالإعطاءعمليةتحدثكماوذلك،حقيقة

للمفاهيم.

كماعصرهتياراتعنأعرضوبصورة،أخرىجهةمن،برغسونعئروقد

واضحأمر،خبرةبوصفهاالدينيةالخبرةقيمةعلىفتشديده.آخرينمفكرينلدىتبذت

وجدكما،"الدينيةالخبرة"أنواععنوانتحملالتيالشهيرةجيمسوليممحاضراتفي

والمنسوبة،للطبيعةالخارقةالنفسيةبالظاهراتجديآاهتمامأهذابرغسونتشديد

لدىوكذلكع!(،)440برودالبروفسوركمبريدججامعةفيالفلسفةأستاذإلىأبحائها

منهحعلحيثالكائوليكىالمذه!في"الرائع"دالائمداهتمامهنا)13(،.- -.ء..سسيا!جو

الكئابلدىالكائوليكيةالروحنهضةفيبرغسونأثرأيضآنجدكما.كبرىأسطورة

.أخرىكثيرةأقطاروفيإنكلترافيأيضآبل،وحدهافرنسافيليسوذلكوالأدباء،

لكنهصحيحغيربوصفهللدينبرغسونمعالجةفيضعفآثمةأنفيهشكلاومما

منمتذمرةاحس)اوايلسيمونعفقتوقد.بهالإيمانالمستحسنمنأو،نافع
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منكدواءالدينعرضبرغسونإن9:قائلآالصورةهذهعلىللدينبرغسونمعالجة

بأسلوب،الدينإلىالانعطافولكن."الحيويةمنهائلةبطاقةالمرءيزؤد،أسمىنوع

لمفكريبالنسبةأنموذجيأمثلآكان،مبهجةأسطورةأوشعرأبوصفهمعهوالتعامل،واع

صالحآ.نفسيأعلاجأالديناعتبر،نذكركما،يونغفكارل.القرننهايةفيالطليعة

جديد،منالميتافيزيقاانبعاثعنيتحدئونالناسفأخذ،ألمانيافيأما

ذلكعلىزد.)ولحطولس!(يكيينأوسأ(2،0)حولوتسي)ولولءول"3ء+(رتمانهابمستشهدين

سانتياناأوبرغسونعنالأصلطبقنسخةيكونيكاد3()3!)ح"حشيلر)6(ماكسأن

بريطانيافيجرىوقد.ولادغماتيومستبطنوجماليالحساسيةمرهفكفيلسوف

)36(الشخصانيةمذهبنحوأوضحاتجاهألتتخذ،الهيغيليةالمثاليةتعديل

قدبرغسونكانإذاأما.الحقيقةلطبيعةالبنيويللتعددأعمقهـادراكح!(،033ا!ولأ3)ول

منالخبرةعلىتشددالتياللانظريةوالذاتيةوالميتافيزيقاالدينمنكلإيقاظفيأسهم

فاعليةأشدكانالآدابفيتأثيرهفإن،العظيمالحياةتيارفيالمشاركةالخبرةأجل

الشعراءفيلسوف،الواقعحيثمن،كانفبرغسون.تلكإسهاماتهمنبكثير

والتياراتالأدبيةالحركاتمنالعديدفيالوضوحكلواضحوأثره،والروائيين

برغسونأنذلكعلىزد.التياراتمنذلكغيرإلى،والانطباعيكالرمزي،الشعرية

للبحثبهودفع،الفكرقيودمنوحرره،الأغوارأعمقسبرعلىالفنيالخيالشجع

الحقيقة.منالأعظمالقدرعلىيعثرحيث،العفويةالخبرةعن

دحضإلىتتوجه،جيمسووليمنيتشهمنكلكرسالتي،برغسونرسالةإن

الوضعيالنظامأقامهاالتيالحواجزتخطىفلقد.المعرفةيحتكربأنهالعلممزاعم

جيلسونإتيانكتبولقد.الميتافيزيقيةوالحدوسالدينيةالتأملاتأمامالسائد

كنت،وعمانوئيلكومتأوغستمنذمرة"لأول:برغسونبفلسفةمنوهأاةك!(3)وله

،بالذاتالعلمميدانفيوتخوضها،العلميةالحتميةعلىالحربالميتافيزيقاتشهر

جذدبرغسون"إن:قائلأبرغسونعنديغولشارلالجنرالتحدثكما.فيها"وتنتصر

فلسفتهقصورعنلتكشفبعدفيماالأحداثجاءتثمومن."الفرنسيةالروحانية

فغالهوماكلعلىالموافقةإلىبالمرءتفضيقدأنهاإذ،والمبهجةالتأكيدية

رفعةبمكانتهليزيدببرغسونامتدالأجلولكن.مثلأوالفاشيةكالحرب،وديناميكي

.م3291عامفيوالصادر"والدينالأخلاق"منبعأالشهيربكتابهوذلك،وسموآ

البصيرةفيهوتتألق،المحتوىدشمأنهإذمؤلفاتهأعظمهوهذاكتابهأنالنقادويعتبر

بوصفه،الإنسانرؤيامعتمامآيتطابقوهو،حللهاأبهىالبلاغةألبستهوقد،النفاذة
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العلميعقلهالمبدعةوالشعريةالدينيةببصيرتهيتخطىأنينبغيالذيالحيالكائنذاك

يتجلى،وفرويد،نيتشهبينوسطأموقفآباتخاذه،برغسونأنوالحق.والعملي

غيروللذات،الذاتيللبعدأي،الباطنيالبشريللعقلموهوبكدارستجليهما،

المكتشفة.

العلمفيأزمة

يطالعكانأنهسيماولا،للغايةرفيعةمكانةيتبوأالمرحلةتلكخلالالعلمكان

وأالفوتوغرافاختراعأوالكهرباءميدانفيسؤاء،تقنيةبعجائبتقريبأسنةكلالبشر

تلكأشدولكن،مثيرةنظرياتالبارزينللمفكرينيقدمالعلمكانفلقد.السيارة

العالمقامولقد.الطبيعيالاصطفاءفيدارويننظريةشكبلاكانت،إثارةالنظريات

البنيةآخرونوعلماء)وله"ا!!(دالتونوطؤر،العناصرلائحةفوضعمانديليفالروسي

)ولأ!اح،(،وكلفنهلمهولتزب!سميالمرتبطالطاقةحفظقانونواكتشف،للمادةالذرية

تحققتكما.وثباتهاالطبيعيةالظاهراتانتظامعنواضحأتعبيرأالقانونهذاويعتبر

علىكدليلجاءتلأنها،امتعاضهمتثرلملكنهاالناسرعبأثارتأخرىاكتشافات

نشرتهمقالفيوردوقد.الكونيةالمبادىءكشفعلىالعلمقدرةوعلىالطبيعةانتظام

العقولأنبياءالعلمرجالأصبحدزلقد:قولهام1884عامعلميةإنكليزيةمجلة

فالأنبياء.الفكرعالمباهتماميحظىكانوحدهالعلمأنذلكعلىزد."التقدمية

وجودهم،إثباتعلىقادرينيومذاكيكونوالمالأطوارالغريبووالشعراءالمتوحدون

الفكر.عالموفيالشعبيةالأوساطفي،العلماءقدرة

الغطاءيكشفالذيهوالعلمبأنالناساعتقادعنبالعلمالثقةانتشارنجموقد

الخطأ،عنبمنأىتجعلهثابتةقواعدإلىيرتكزإنهإذ،للحقيقةالصحيحةالصورةعن

ولافيهاخيرلاباليةوسائلأمستوالدينكالميتافيزيقاالأخرىالمعرفةوسائلوأن

المفكرين!بعض!مؤلفاتفيزادهاقليلأوالسوقيةالشعبيةالماديةوجدتوقد.نفع

ديبواإميلالمفكرينكتبفيوكذلكوللا+(،)))ء4"تندولوجونهكسليهـ.."ت

أحجية"كتابهفيسيماولا)1ءمما!ء+(هيكلوأرنساتول!(06أ-5ولهوللاص!")4ريمون

بمواجهةالعلمأخذإذ،القرنمنعطففيبالتداعيبدأتبالعلمالثقةولكن."الكون

الميتافيزيقا.حدودعلىعاصفةمفارقات

تتألفالحقيقةبأنمثلأتقولآراءعلىأيضأيشتملبالعلمالشعبيالاعتقادكان

فيتنشطالماديةالأجسامتلكوأن،الصغيرةالبلياردوبكراتشبيهةماديةأجساممن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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البشرية،الخبرةلدىالمعروفالنوعذاكمنزمانيعالموفي)مكاني(فراغيميدان

العلميةللقوانينتخضعالأجسامجميعوأن،موضوعيأوجودآوالمكانللزمانوأن

تتألفضخمةكآلةالكونتصورواوقد.الطاقةحفظوقانونللحركةنيوتنكقانونذاتها

وقتطويليمضولم.ديناميكيةبعلاقاتببعضبعضهاويرتبط،فيزيائيةأجساممن

المعتقداتكلبدحضبأنفسهمقامواالعلماءإنإذ،أذهلهماالجمهورسمعحتى

مفترضةولربما،منظورةكيروحداتمنتتشكل،بدتكما،فالمادة.الذكرالآنفة

الأمر،نيوتنلقوانينتخضعأنالذرةداخلرفضتالتيالإلكتروناتوتسمى،فقط

يبدوانكماوالمكانالزمانمفهوميأنذلكعلىزد.بتاتألهسابقةلاتمردأبداالذي

لاأنهكما،تعسفيلمقياسوفقأنسبيانلأنهماوذلكأيضأ،سقطاقدالبشريةللخبرة

نيوتن،وضعهالذيالجاذبيةقانونأناتضحوقد.ككلللكونموضوعيمقياسيوجد

الصحيح.بالقانونيكنلم،الفيزيائيللعلمالأساسالزمنمنقرنينطوالوكان

البشريةالخبرةداخلشيءأيتطابقصورةالمادةتصويرالمستحيلمنوغدا

فالكون.الكونمستوىعلىأوالذرةدونمامستوىعلىذلككانوسواء،الحسية

"بالمادة".يدعوهأنالمرءيستطيعشيءثمةفيهيكنولمكما،بالآلةشبيهأيكنلم

أبعدإلىالمرءتابعهاإذاكرةإلىتتحولالحقيقةحتىبأنهالقولالعلماءبإمكانوغدا

.يحدثمالوصفصفةأصبحتقدالمادةأنرسلبرتراندلاحظوقد.مستطاعحد

بعيدةتكنلمولربما،البشريالعقليتوهمهاأوهامأوالمادةوالمكانالزمانأمسىكما

يقولحسبماوذلك،العلميةالمعرفةتجاريد،الحقيقةغيرلكنهاالمناسبةالتجاريدعن

.برغسون

ول()دلأس!)53ومورلي7(3)حطءأ)ولهميكلسونالأميركيينالعالمينتجربةوجاءت

عامفيتجربتهماالعالمانهذانأجرىوقد.المعقدالتطورلهذاانطلاقنقطةبمثابة

تاريخمنجديدةحقبةسيدشنانبتجربتهماأنهماالبتةيعرفانيكوناولم،م1887

جاءتوقد.الضوءسرعةعلىاعتمادأالأرضسرعةقياسيحاولانكانافلقد.العلم

أيةأوأثيريوجدلاأنهاكتشفاالمراتمنعددآتجربتهماكزراأنفبعد،مذهلةالنتيجة

لاأنهكما،خلالهامنتتحركأنالأخرىوالأجسامالأرضعلىينبغيأخرىمادة

وجوديفترضونعشرالتاسعالقرنطوالالعلماءكانولقد.جويغلافبالفعليوجد

منيرانوسيطإلىبحاجةكاناولذلك،كأمواجينشطانوالكهرباءالضوءلأن،الأثير

عالمأيبامكانيكنلمإذ،فضيحةبمثابةالأثيربوجودالقولأصبحوهكذا.خلاله

عنالتخليعلىالعلماءومورليميكلسونتجربةأرغمتوهكذا.الأثيروجودإثبات
http://www.al-maktabeh.com
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ثمةيكنلمإذافإنهولذلك.)الفضاء(الفراغفيموجودشيءأيمفهوموعن،الأثير

للحركة.مطلقمقياسأيأيضآيوجدلافعندئل!،للكونخلفيةكستارة)مكان(فراغ

علىالسرعةنقيسفنحن.آخرمالشيءنسبيةسرعةتكونسرعةكلفإنوهكذا

،الأرضولكن.مستقرةأوثابتةأنهامفترضين،بالذاتالأرضإلىاستنادآالأرض

النظامحالهيوكذلكالشمسحولدورانحركةمنحالفيهي،نعلمكما

نبلغحتىدواليكوهكذا،ومجزاتأخرىشمسيةأنظمةإلىبالنسبةأيضأالشمسي

لاإنها؟للقياسكوحدةعليهالعثورنستطيعالذيفماإذن.للكونالقصوىالحدود

المطلقةالسرعةهوفالضوء.ميكلسونتجربةعنهاكشفتكماالضوءسرعةشك

،أخرىسرعةأيةمعتناسبآتتبدللاثابتةسرعةذووهو،الكونفيللأشياء)النهائية(

به.الأشياءلقياساستخدامهيمكنولا

ثمةليسفعندئل!،مطلقةقياسوحدةيشكلالكونفيشيءثمةيكنلمفإذاإذن

إذافإنناولذلك.السرعةعلىانطباقهالمسافةعلىينطبقالأمروهذا.مطلقةسرعة

فينبغي،أرضيةزاويةمنوليسكونيةزاويةمنوالزمان()الفراغالمكانإلىنظرنا

مثلآنشأالغريبةالاستنتاجاتهذهومن.مطلقينبوصفهمايختفياأنوالمكانللزمان

الآنأيضآأناوكنتالكواكبأحدعلىمقيمآالآنأنتكنتإذابأنهالقائلالاستنتاج

بالنسبةذاتهالواحدالوقتيكونلاالزمانأوالوقتفإن،آخركوكبعلىمقيمآ

تقيمالذيالكوكبفيزيارتكإلىمثلآانطلقتوإذا.مختلفينوقتانايكونبللكلانا،

قدالزمنمنفترةأنعندئل!فسأجد،فضائيةبمركبةكوكبيإلىعدتثمومن،عليه

دواليك.وهكذا...بدقةالمضبوطةساعتيتظهرهاالتيالزمانيةالفترةتلكغيرمرت

هذا،الأرضيكوكبناعلىفقطصحيحةهيالهندسةفييوقليدمسئماتفإنولذلك

إلىوالمستندةهندستنا،عنالمختلفةالهندسيةعلومهالخارجيللفضاءلأنوذلك

المنطقيةأنظمتهافيدقيقةأيضآهيالفرضياتوتلكفرضياتنا،عنتختلففرضيات

دائمآكانتالتيالمحضةالرياضياتأناتضحوهكذا.والصرامةالحسموشديدة

أيضآ.الصفتانهاتاننسبيآلهاتعدلمواليقينيةبالموثوقيةموصوفة

عنفاعلةقوةمننوعإدراكبصعوبةسيماولا،نيوتنبجاذبيةيتعلقفيماأما

اللذينولايبنتز،كبركلي،آخرينعلماءوأربك،بالذاتنيوتنحاربهالذيالأمر،ئعد

أينشتاينألبرتالكبيرالعالملنظريةفوفقأ،حدسيبأسلوبهذهالضعفنقطةفيبحثا

لاالأجسامإنإذ"قوة"،ليستالجاذبيةفإنم5091عامالنسبيةفينظريتهنشرالذي

كالأثيروضعيأ،ماشيئأبوصفه)المكان(الفراغبزوالوهكذا.بعضأبعضهاتجذب
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الجمهورأينشتاينطالبوقد.ضروريأأمرأنيوتننظريةفيالتعديلهذاأصبحمثلآ،

لأنونظرأ.والزمانالمكانتقوساتخلالتتحركالأجسامبأنبالاعتقادالمنذهل

قالوقد.واحدأ(متصلة)سلسلةمتصلآتشكللذلك،الآخرعنمستقلآليسالواحد

تخيليةبمصطلحاتوعرضهاالفيزيائيةالكونمبادىءإلىالنظرالبتةيمكنلاإنهآخرون

المفارقاتوجدتوهكذا.رياضيةبصيغإليهاالإشارةفقطيمكنإنمابل،بشرية

تحتمامستوىوعند.والشعراءالفنانينبينمنهاأشدالعلماءبينوالمتناقضات

الكهربائيةالوحدةأو،للإلكترونمفهومه7918عامفيطومسونوضعحيث،الذرة

عنالإقلاعالعلماءعلىتوخب،المادةوحداتمنوحدةأضألبوصفها،السالبة

الشمسبمثابةالنواةتكونحيث،الشمسيةبالأنظمةشبيهةالذراتبأنالاعتقاد

الدانماركيالفيزيائيالعالمقالفلقد.حولهاالدائرةالكواكببمثابةوالإلكترونيات

نإ،الذريةالطاقةعصرفيوعاشم6291عامفيتوفيالذي)عطه!(،بورنيلس

انهارتوهكذا.الذرةداخلهوماعلىالبتةتنطبقلاالشمسيةالأنظمةحركةقوانين

صحيحةتعتبر،الذكرالآنفةبنظريتهبورنيلسونخروجحتىكانتالتي،نيوتنقوانين

الخبرةميدانفيفقطصحيحةوبقيت،وأوسعهاالميادينلأضيقبالنسبةشاملةصحة

تكنلمعصرفي،فجةتقاريبكونهاعنتزيدلاكانتنيوتنفقوانين.البدائيةالحسية

.شديدةأوملحةبالدقةمطالبته

الإلكتروناتفسلوك،والحيرةالارتباكأشدالذرةداخلالموجودالعالمأشاع

منعطفوفي.حدأبعدإلىمقدسةكانتالتيالقوانينلجميعمخالفأجاءقدداخلها

بحرارتهاتشعالطاقةبأنالقائلة4(ول!ول4)ولولالكمفيبنظريتهبلانكماكسخرجالقرن

بتياروليسصغيرةبرزمتقذففهي،متواصلةبصورةلا،منفصلةأومتقطعةبصورة

إلىطاقةمستوىفيمفاجئةبقفزاتالإلكتروناتقيامفيالحرارةوتتسبب.متصل

ترددوبينالطاقةبينالعلاقةيمثلرقمأ،أوثابتأ،بلانكوجدوقد.آخرطاقةمستوى

بسلوكارتباطهاحيثمنالموجةميكانيكيةفيأيضآتجلىرقموهو،الإشعاع

تسلك.أنالمادةدقائقمنالمرءينتظركماهذهتسلكلاحيث،الإلكترونات

عالمنافي""العاديةالأجساموفقهتنشطالذيبالأسلوبأبدأتنشطلافالإلكترونات

وهيسنبرغأينشتاينأجراهاالتيالأبحاثمنالمزيدجاءثمومن.اليومي

حيث،والموجاتالدقائقمنكلخصائصللإلكتروناتأنلتكشف)!عءهولحك!أحول(

معأ.وموجاتدقائقأحيانأتكونأنأيضأوتستطيع،موجاتوأخرىدقائقمرةتكون

ورصدها،الإلكتروناتلمراقبةالإلكتروناتاستخدامالمتوجبمنكانولما
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علىنستدلأنفقطنستطيعولكننانلخصها،أونراقبهاأنأبدأنستطيعلافنحنلذلك

المعرفةتستطيعلاحدودأللعلمبأنمزعجتذكيربمثابةالواقعهذاجاءوقد.طبيعتها

الذرية،الأجزاءبسلوكنتكهنأننستطيعلافإنناوكذلك.البتةتتجاوزهاأنالبشرية

يعتقدونالعلماءكانالتيبالحتميةاليقينيهدمالذيالأمر،الاحتماليةحدودداخلإلا

مركزمنكلأنعرتأننستطيعلامثلأفنحن.للفيزياءبالنسبةالقصوىبضرورتها

أضخمأجساموسرعةمركزوفقهنعرفالذيذاتهبالأسلوب،الذريالجزءوسرعة

نعرفأننستطيعفإننا،بوسطنإلىشيكاغومنمتجهةطائرةهناككانتفإذا.منه

بالنسبةممكنغيرالأمروهذا.نختارالتياللحظةوفيدقةوبكلمعآوسرعتهامركزها

،الإلكترونميدانفي،نستطيعهمافكل.آخرإلىمكانمنالإلكترونانتقاللتحديد

الإلكترونلكن،تكهناتنالمعظموكافيةعامةإحصائيةاتجاهاتعلىالحصولهو

االلاحتميةأفيهيسنبرغنظريةجاءتوقد.معأوالتكهنالحتميةعلىيستعصيالفردي

السيراختزلوقد.الفيزياءحدودعلىالسائدةالمرضيةغيرالحالةعنإعلانبمثابة

نظريةنتائج،م4291عامالصادر"والفلسفةإالفيزياءكتابهفيولءحل!()3جينزجيمس

قضايا:ستإلىول!ول"()ء4الكميات

الطبيعة.انتظاماختفاء:أولآ

مستحيلأ.أمرأالخارجيبالعالمالمعرفةصيرورة:ثانيأ

.والزمانالمكانإطارداخلالطبيعةعمليةتصورإمكانعدم:ثالثأ

.والموضوعالذاتبينبدقةالتفريقبالإمكانيعدلم:رابعأ

معناها.اللعلية(للسببيةيعدلمخامسأة

وراءمايقعالقانونهذافإن،أساسي)سببي(عمليقانونثمةكانإذا:سادسآ

معرفتنا.نطاقعنخارجفإنهولذلك،الظاهراتعالم

قامأنفبعد.الفيزياءميدانفيالتقدممنرائعةأشواطأتمثلالأمورتلكجميع

إلىطريقهمتابعوا،نيوتناكتشفهاالتيالأرضبمسحالزمنمنقرنينطوالالعلماء

ومع.منتظرأومترقبأمرفهوعجيبأغريبآيبدوالعالمهذاكانإذاأما.جديدعالم

وفيالتفكيرفيتبدلاتهـارغامأقوةأحدثت،الجديدةالعلميةالخبرةهذهفإنذلك

الثورةأحدثتهاالتيكالتبديلات،ماسحةكاسحةالتبديلاتهذهوجاءت،أساليبه

واضحة.تكنلمالحديثةالتبدلاتاتجاهاتبأنعلمأ،عثرالسابعالقرنفيالعلمية

لاالجديدةالعلميةالحقبةفإنولذلك،كوبيرنكوسبدورقامقدأينشتاينأنولربما

33م/الحديثالأورو!يالفكرتاريخ
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وذلك،واضحأالسابقةالمفاهيمانهياربداولقد.بهاالخاصنيوتنقدومتنتظرتزال

علىتطبيقهايمكنالتيالقوانينأوالقواعدمنواحدةمجموعةولووجودعدمبسبب

كالعلية،شامخةعلميةحصونأفؤضاليقينانعدامأوالشكأنكما.مادةكل

القصوىالحدودبلغواقدالعلماءأنبداوقد.والزمانبالمكانناهيكوالمتصلية

بعضأنأيضأوبدا.منهاوحدةأصغرحتىالحقيقةاقتفاءإلىومسعاهملأبحاثهم

جانبأ.الماديةوطرح،وتبريرهاالمثاليةالنظروجهةلتبنيمستعدونالفلاسفةالعلماء

كباحثفهو،الذاتيالعاملمنالخلاصالعايمحتىيستطيعلاالمطافنهايةففي

والمكانوالإلكترونالذرةكمفاهيممفاهيمفإنولذلك.الحقيقةخلقفيدورلهيكون

فنحن.الموضوعيةالحقيقةعلىبالضرورةتنطبقلاذهنيةتراكيبإلىتتحول،والزمان

مباشرةنشاهدأنعليناالمستحيلمنيجعلالذيالتداخلعاملعلىالتغلبنستطيعلا

حقيقةأيضآهو،الإلكترونسلوكتحديدعنعجزناأنذلكعلىزد.الوحداتأصغر

منبمزيدتلافيهيمكنناحيثالمعرفةفينقصعنناشئأليسالعجزوهذا،وواقع

والبحث.الدراسة

هذهإنإذ،فوائدهمنالعلمتجردلمالجديدةالعلميةالنظرياتأنوالحق

الذريوالإشعاعالذريةوالطاقةكالتلفزيونأشياءاختراعمنمكنتناالتيهيالنظريات

عالمصحةأيضأتوطدتوقد.(الصناعية)الأقمارالفضائيةوالتوابعإكسوأشعة

تابعوقد.م4591عام)أوغسطس(آبشهرفيفخرتالتيالذريةبالقنبلةأينشتاين

طوالوكذلك،العشرينالقرنمنالعشريناتطوالالحديثةالفيزياءفيأبحاثهمالعلماء

المرحلةخلالوضعتالجديدةالنظرياتهذهأسسولكن.القرنهذامنالثلاثينات

الحديث.للعقلأخرىعديدةأسسوكذلك،م4191لعامالسابقة

الإسبانيالفيلسوفوصفلقد؟الحديثةللنظرياتالضمنيةالمعانيهيفما

".الحديثعصرنافيعقليحدث"أهمبأنهاالنسبيةالنظرية)،!33!ك!(جاسيتأورتيفا

علىإجماعأأقلكانواالناسولكن،هذاجاسيتقولصحةعلىعامإجماعوهناك

الصورةتدميرأنوالحق.الأهميةمنالدرجةتلكعلىالنسبيةيجعلالذيالسبب

عضرالتاسعالقرنصورةمنيبق)ولمطويلعهدمنذلناوالمألوفةللعالمالنيوتونية

ومؤثرةعملاقةفكريةثورةيكونأنإلايمكنلا(،الملامحمنالقليلالقليلإلاللعالم

وانتعشت،التواضعمنشيءالصورةتلكتدميرعننجموقد.وحضارةثقافةكلفي

علىيستنديعدلمولربما،بسيطآالعلميعدولمباللامعقولالاهتماموازدادالميتافيزيقا

يبقىأنمنهلجزءمقذر"غامض"كونعنالنقابكشفوقدوالميكانيكاالمادية
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أعماقأعمقداخلألغازهاحلالعلميستطيعلابأحجياتوقذفناكماغامضأ،

بدلأالغامضالكونعنيتحدثونوأخذوا،تواضعآأكثرالعلماءأصبحوهكذا.الحقيقة

اليومحتىيحنيقدالعاديالرجلوإن.الكاملةالمعرفةنحوالتقدمعنحديثهممن

الإنساننظرةعلىتسيطركانتلقد.فهمهعلىمقدرتهفقدقدولكنه،للعلمرأسه

للخبرةومألوفةالطرازميكانيكيلعالمصورة،نيوتنعهدمنذالعالمإلىالأوروبي

كهذا.طرازأينستعملأنالآنعليناالعسيرمنأصبحولكن.الشرية

بكنتومرورأبهيومابتداءالغربيةالفلسفةعلىمطلعإنسانثمةلي!أنهوالحق

جزئيأتكونأنينبغيالعلميةالمعرفةبكونكثيرأيفاجأأنيمكن،وبرغسونونيتشه

الحسيالجهازفمحدودية.فقطظاهراتيةأنهابسبب،أيضأكاملةوغيرذاتيةمعرفة

نأينبغيفلماذا.بأكملهاالكونيةالحقيقةإدراكعنعاجزأالإنسانتجعلالبشري

قادرآيكونأنيجبمعينةبيئةفيللعيشالصالحدماغناوحتىحواسنابأننفترض

ولأدواتالرياضيةللتجاريدالمستخدمفالعقلالأمور؟هذهكلومشاهدةإدراكعلى

نعنيكناإذاأما.عمليةفوائدعلىالحصولبغيةالطبيعةيسبرأنيستطيع،أخرى

لمصطلحوفقآذاتهفيفالشيء.علينامستعصأمرفهذاشيء،لكلصورة"!بالفهم

علىقادرالخيالأوالحدسأنبينما،الفغمقولاتعليهننطبقأنيمكنلا،كنت

علىالذيالإنسانقدرهوهذا.كاملةوغيرعابرةملامسةذاتهفيالشيءملامسة

نتيجةجاءهذاقولناأنولربما.إلهآليسلكنه،رائعةبمواهبيتمتعأنهمنالرغم

كلمعبأنهمدركأوأبقاه،عظمتهقمةعلىالإنسانأبقىذلكمعلكنهالجديد،للعلم

الفهم،علىومستعصيأغامضأسيبقىواسعآميدانأثمةف!ن،تحقيقهالعلميستطيعما

.الكونمنالدينيوللموقف،للدينفسيحأمكانآالميدانهذافيوأن

الكينفيأزمة

وكذلكمات"،قدالله"إننيتشهأعلنفلقد.حادةأزمةيعانيأيضآالذينكان

للدينأليمةضرباتسددتقدالداروينيةأنذلكعلىزد،ملحدأفرويدكان

آنفأ،ذكرنامنيسددهالمالمسيحيالدينتلقاهاالتيالضرباتأشدولكن.التقليدي

النقدأن)مماحأ*4!طس!(تشادويكأويناعتبروقد."الأرقىالديني"النقدسددهابل

أصدرهالذيالكتابوكان.نفسهاالداروينيةمنوأثرأإيلامأأشدكانللدينالمقارن

الدين.إلىالعلميةالنظرةعنيعئر!إسرائيلأتاريخبعنوانول!"ا)حس)!ء3فلهاوسن)8(

وقعم0186عامففي.الدينيةالقضاياعلىوالريبةالقلقمنجوذلكقبلخئمولقد
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"مقالاتبعنوانكتابصدورعننشأ،الأنكليكانيةالكنيسةصفوففيحادخلاف

الكتابفيآرائهمعنفيهالتعبيرالأحرارالديناطرجابعضحاولحيث"،ومراجعات

وجديد،قديممنبعهديهالكتابهذاإلىالنظريختلفألاينبغيإنهقالواإذ،المقدس

القولهذاالكنيسةاعتبرتوقد.والنقدالتحليلحيثمنآخركتابأيإلىالنظرعن

أثارعشرالتاسعالقرنمنالستيناتوخلال.المحاكمةإلىبهالقائلينوقذمتهرطقة

عنبكتابهالألمانيشتراوسديفيدوكذلك!يسوعإحياةبكتابهرينانأرنست

حاولالذيبكتابه3()ححالاحسيليتبعهماثمومن.وانذهالهاأوروبادهشة،المسيحية

والهيغليالرومانسياللاهوتتياروكان.التاريخيالبشريالمسيحعنالبحثفيه

.المقدسالكتابحرفيةصحةمنينتقصيومذاك

لمالخمسةموسىأسفاربأنالقائلةالنظريةعلىمقنعةأدلةفلهاوسنقدمثمومن

شكلهافيتصنعلموإنها،فيهاالواردةالأحداثعلىطويلةمدةمضيبعدإلائكتب

بعدأيعزرا(،عصر)فيالميلادقبل004عامفيإلاالآنفيهنعرفهاالذيالنهائي

فيكبرىضجةهذافلهاوسنكتابأثاروقد.موسىوفاةعلىتقريبآعامألفمرور

وصدرت.خاصةبصورةالشبابمنالعلماءباعجاباستأثرلكنه،الأوساطجميع

إلىوئرجم،م1883عامفي"إسرائيل"تاريخالمذكوركتابهمنالثانيةالطبعة

والدينالفكردوائرمختلففيوالجدلالنقاشأيضآوأثار،م1885عامفيالإنكليزية

عليهيسيطرلاامرىءأيإن:يقولم4918عامفيفرنسيعالمكتبوقد.البريطانية

يسفمأنيجب،ومغلوطخطاهونقدمننوعأيأنهمسبقأيقررولم،والهوىالتحيز

".البابليالسبيبعدإلاتوضعلمموسىشريعةبأن

الشكتحيطلأنها،مرعبةأمورأالورعينلبعضالأقوالتلكجميعبدتوقد

اللاهوتيينقولأما.الخطأعنومعصومأبهموحىكتابأبوصفه،المقدسبالكتاب

خصهمقداللهبأناليهودزعميبررانإنما،اليهوديةومنطقةإسرائيلتاريخبأنالأحرار

كلأنعلىوتربوانشأواالذينأولئكقناعةفييزدفلم،نوعهامنفريدةدينيةبرسالة

الصخرةهوالكتابهذاوأن،الصحةكلصحيحالمقدسالكتابفيواردحرف

السياسيغلادستونالمؤمنينهؤلاءأبرزمنوكان.المسيحيةإليهاترتكزالتيالصلدة

الشهير.البريطاني

روايةعنبابليةنسخةإلىالناسانتباهسميثجورجلفتم1872عاموفي

إلىينظرونالمفكرونيعدلموهكذا.الزلزالبمثابةهذااكت!ثمافهجاءوقد،الطوفان

نوعه،منوفريدآعجائبيآكتابآوبوصفه،الأخرىالكتبعنبمعزلالمقدسالكتاب
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القديمالعالمشعوبمنالأخرىالشعوبلآدابأنوجدؤامستوىأعلىعلىفالنقاد

اللاهوتيينالمفكرينبعضالقديمالعهدضموقد.ونقاطهأقوالهمنكثيرفيبالغآأثرأ

الإلهيةللعجائبسجلأالقديمالعهديعدلموبذلك،العامالإنسانيةتاريخإلى

فييتماثلالتوراةمنكبيرقسمفهناك،العامالتاريخمنجزءأأصبحبل،المتواصلة

كانتالتيالأخرىالقديمةالشعوبوحكمة،البابليةالمقدساتمعوحكمتهمقدساته

نوعها،منالفريدةالعبريةبعقائديتعلقفيماأما.اليهوديبالشعبوثيقاتصالعلى

تمس،ولمقائمةبقيتفإنها،اليهوديالمسيحوبمجيءوالأخلاقبالأحديةعقائدها

باقيخبرةنطاقخارجبأنهالناسإقناععلىقدراتهفقدقدتفاصيلهامنالكئيرلكن

عنمتميزشعببأنهمالناسإقناعاليهودبإمكانيعدلموهكذا.القديمالعالمشعوب

سارةغيرالنتيجةهذهتكنولم.المختار"الله"شعببأنهمبقولهم،العالمشعوببقية

بكئيرأهمهيالكليةالعالمروحبأنيؤمنونكانواالذين،الهيغيليينللفلاسفةبالنسبة

القديمةبالشعوبالمعرفةنطاقاتساعوجاء.أفرادأوشعوبعدةأوواحد،شعبمن

كانتبدائيةشعوبأأنعلىالناسأعينففتح،الأنثروبولوجيةللأبحاثنتيجةالأخرى

علىالأوروبيالاطلاعانكما.والمسيحيةاليهوديةبمعتقداتشبيهةبمعتقداتتدين

اللاهوتيةبالدراساتدفعقد،الأرقىالأديانمنكاملبعالمالذاخر،الهندوسيالفكر

هذهجميععملتوقد.التقدممضمارفيطويلةأشواطأعشرالتاسعالقرنفيوالدينية

.الأخرىللأديانبالنسبةالفريدةمرتبتهامنبالمسيحيةالهبوطفيالدراسات

إلىالجديد،العهدفيالنقديالبحثتوضلعشرالتاسعالقرننهايةوفي

حتىوأنه،لهماكمصدرمرقصإنجيلاعتمد،ولوقامئىإنجيليبأنتقولاستنتاجات

وقد.بالذاتالمسيحبهاينطقلموأقواللاهوتيةتحاريفعلىيحتويمرقصإنجيل

الروايةصدقوفيالأناجيلصحةفيالريبةإشاعةإلىايضآالنقديالبحثهذاانتهى

أفكارمنالأناجيلأوردتهمابعضفيالشكإلىوكذلك،المسيححياةتاريخعن

شخصآوكونه،المسيحتاريخيةفيالبحثأنوالحق.المسيحإلىمنسوبةوآراء

يعتقدونكانواالناسمنالبسطاءلكندينأ،المسيحيةعلىالقضاءأبدأيعنيلاتاريخيأ

عصريينمسيحييينإلى،المسيحيةالكنائسمعظمانشقتماسرعانولهذا.بذلك

يذهبونالمسيحيةنقدفيالمغالينبعضوجدتوقد.متعصبينتقليديينومسيحيين

مننسيجأكونهعنيزيدلاالمقدسالكتابوأنالبتةيوجدلمالمسيحبأنالقولإلى

الديننقدحركةشجبإلىالمتعصبونالمسيحيونانطلقوقد.والأساطيرالخرافات

ولم.الطرفينبينانفعاليةمعاركونشبت.ونظرياتهاأقوالهاجميعواستنكاربأكملها
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الحديثالأوروبهاالفكر.تار815

ليستزمنيةفترةمضيبعدإلاالأحكامإصدارفيتوازنهمالمتخاصمونيستعد

أضاءعشرالثالثليوالبابافإن،الكاثوليكيةالرومافيةبالكنيسةيتعلقفيماأما.بالقصيرة

كبحالعاشربيوسخليفتهولكن.المعاصرالمسيحيالتيارأمامالأخضرالضوءبحذر

الحركةبضبطهاقامتوكذلك،الليبراليةنحوالاتجاهجماحمنم3091عامفي

الكاثوليكية.،الديمقراطية

الباباسلطاتهاجمتالتي،التحريريةالليبراليةالإيطاليةالحركةمنومستاة

بلائحةالمعروفةالشهيرةاللائحةم1864عامفيالتاسعبيوسالباباأصدر،الزمنية

التاسعالقرننتاجمنالكثيرعلىللحربإشهاربمثابةئعتبرالذيالأمر،الأخطاء

لهايمكنلاالحديثةوالعلوموالديمقراطيةالليبراليةأناللائحةهذهأعلنتفلقد.عشر

فيالمذكورالبابادعاثمومن.الكنيسةمعتتوافقأنولا،المسيحيالدينمعتتفقأن

لتثبيتم1563عاممنذيعقدلمالذي،السكونيالمجمععقدإلىم0187عام

بيندارتحاميةمناقشاتبعدإلايتخذلمالقرارهذاولكن.البابويةالمعصوميةعقيدة

منالبابويالحزبوبينجهةمنوالإنكليزوالألمانالفرنسيينالأساقفةمنكبيرعدد

عنالأحرارالكثالكةمنعددخرج،البابويةالمعصوميةإقراروبعد.أخرىجهة

موقفعنكثيرأيتراجعلملكنه،عشرالثالثليوالعظيمالباباجاءثمومن.الكنيسة

الكاثوليكيةللحركةومشجعأللعلمنصيرآكانعشرالثالثليومأنومع.سلفه

الدنيويةالفرديةإلىالمرتكزةالحديثةالدولةبأنبرأيهمتمسكأبقيأنهغير،الاشتراكية

فيمستمرينالإيطاليينالكاثوليكوجدتوهكذا.للمسيحيةمناهضةأساسأهي

وئختالعشرينالقرنمنالأولالعقدوفي.البابالأوامراستجابة،السياسةمقاطعة

ذكرهموقد.الليبراليةالديمقراطيةالمبادىءاعتنقواالذينالكاثوليكالكنيسة

إلىوليس،المسيحيةالمبادىءعلىيرتكزأنيجبالشاسيالمجتمعبأنالإكليروس

لاالكنيسةإنلهمقيلفلقد،بالديمقراطيةيتعلقفبماأما.اللامبالاةأوالليبراليةالشكية

فليكن،البتةالشكليهمهالافالكنيسة.الحكومةشكلعلىأوليةأهميةأيةتعلق

ماركوكان.مسيحيآالمجتمعيكونأنإليهابالنسبةالمهمفالمهم،سواهأوديمقراطيأ

الديمقراطية،الكاثوليكيةالحركةقادةأبرزالالما!حع(بوجيوشارل)ععأول!ول!3(سانيير

م(.)1591الكنيسةتوبيخمنيسلمالمأيضألكنهما

فرنسا.فيالحادةالخلافاتدريفوسقضيةأثارت،المرحلةتلكوخلال

رجالمعظماتخذوقد.ليبراليةوأخرىمحافظةفئةإلىالفرنسيالشعبفانقسم

أنصار،الليبراليينانتصاروبعد.دريفوسقضيةفيالمحافظينجانبالإكليروس
http://www.al-maktabeh.com



951ام149-ام088الأوروبماالفكرأزمة:عشرالحاديالفصل

بفصليقضيقانوناستصدارعلى،الإكليروسمنوانتقامأهؤلاءأقدم،دريفوس

الاتهاماتتبادللاستئنافمناسبةالقانونهذاوكانم(،591)1الدولةعنالكنيسة

فينفسهاوجدتالكنيسةإنالقولوزبدة.مناهضيهموبينالدينرجالبينالمريرة

.بالانقسامومهددةالعصرذلكفيالسائدةالأساسيةالتياراتضدحربحالة

ولكنه،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةعلىانصثبحئناأنالقارىءيلاحظ

الكنيسةهذهشهدتفلقد.أيضأالبروتستتيةالكنيسةعلى،أدنىدرجةإلى،ينطبق

اللاهوتعنوالتخلي،الاجتماعيالإصلاحإلىالكنيسةاهتمامتحويلأرادواليبراليين

المسيحيةانطفاءيخشونكانوامحافظينأيضآشهدتكما.الدينبنقدوالقبولالتقليدي

دنيوية.ليبراليةإلىتحؤلتإذا

جديدةروحيةتيارات

التياراتأنالمشكلةولكن،فقدهاالتيالأرضمنالكثيريستعيدالدينبدأ

إلىوأيضأبللا،التقليديةالمسيحيةعنالانحرافإلىتنزعكانتيومذاكالدينية

،العلومضدالفعلردةجاءتفلقد.المسيحيالدينعنخارجةمتنوعةبعقائدالأخذ

والخبرةالأخلاقنحوالاهتماملتوخه،للغايةشديدةكانتحيثفرنسافيسيماولا

شهدتكما.جيمسووليموبرغسننيتشهفلسفاتفيشاهدناهالذيالأمر،الباطنية

التيارولكن.اعتناقهاإلىالبارزينالأدباءبعضعودةبسببانتعاشمنشيئآالكاثولكية

وقام.التقليديةالمسيحيةمرارأتجاهلولذلك،ويطلبهاالروحينشدكانالجديدالديني

إلى!الدينيةالخبرة"أنواعبعنوانالمعروفةالشهيرةمحاضراتهفيفدعاجيمسوليم

إنها،بأساسيةليستموضوعاالأديانفيتتجسدالتيالأساطيرمختلفبأنتقولنظرية

غريزةهوالأساسيبللا،المهم"إن:يقولجيمسواستطرد.الدينقشورفقط

بأيةيؤمنأنيستطيعفالمرء.نفسهاعنالتعبيرإلىالبشريةالروحوحاجة،الإيمان

اختراعإلى3()3،!ييتسالإيرلنديالشاعرفعلكما،أحدهميعمدوقد.إأسطورة

السيدةأوح!()،ولء3بيسانتآنياعتنتقتكماآخريعتنققدأو،بهخاصةميثالوجيا

الأولىاعتقتحيث،الناسمنالقلةبهاتدينشرقيةأديانأ13!!ء)!(الاطبلافاتسكي

بعدالمذهبهذاغداوقد.(الصوفيالكشفطريقعنالله)معرفةالثيوصوفيةمنها

لافالمرء،وزنأوأهميةذاأمرأالدينحقيقةتعدلموهكذا.شائعة!معرضة9حين

.وحدهوالإيمانالإيمانهوفالمهم.يعرفهاأنأبدأيستطيع

ذاكفيالدينيةالنزعاتعنعئرمنأفضل)"س!أولولهول(مونييهعمانوئيلكانوقد
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الحديثالأوروبيالفكرتاريخ052

أما،دينلكلمناهضآعقلانيأأومسيحيأإماالمرءكانواحدقرن"منذ:قالإذ،العصر

هؤلاءمنالواحدأنيعنيلاوهذا،معأوالدينبالعقليأخذونالعديدونفهناكاليوم

غيرحالهكانتلوحتى،المسيحيبالدينمؤمنآبالضرورةيكونأنيجبالمؤمنين

".للغايةضعيفأسيكونبالمسيحيةإيمانهفإن،ذلك

العالميةالحربقبلماالجديد،الدينيالتيارشخصياتأعظمأنشكلا

خيالألهبالعملاقةبشخصيتهالروسيالروائيفهذا.تولستويليوهو،الأولى

إنهإذ،بولياناياسناياقريتهفيعليهيتوافدونالأقطارجميعمنالناسفأخذ،العالم

"الحربالرائعتانفروايتاه.بأكملهالغربيالعالمباحترامويتمتع،حيةأسطورةأصبح

فيماعاشهاالتيالروحيةحياتهولكن،الشهرةبأضواءغمرتهكارنينا!"أناو"والسلم

حادةروحيةأزمةيعانيكانالذيفتولستوي.العالملأنظارمحطأجعلتهالتيهيبعد،

العاطفيالتزامهبهدفعوقال،معنىكلمنوخاليةتافهةالحياةبأنقناعتهعننشأت

نأوجدأنوبعدالوجود،قضاياأهمفيجديدمنالتبصرإلىالروحيةبالمفاهيم

إلىانتهى،إليهالعونيدمدعنكليآعاجزةالعلماءونظرياتوالوقائعالفلاسفةتجاريد

فيعميقأثر،معتقداتهلبعضكانأنهشكولا.بدائيةمسيحيةمننوعاعتناق

التيالأزمةفيالشديدتأثيرهلهكانكما،وفاتهبعدنشأتالتيالوجوديةالحركات

العقلنةوكذلكالرسميالدينأنتولستويوجدلقد.المسيحياللاهوتعاناها

رسالةفيأنلهوتبين.والمسيحيةللمسيحالحقيقيالمعنىأفسداقدالمفاهيمية

كانتولذلك.عنهاأبدأتعئرأنالصيغتستطيعلاعميقةحقائقالبسيطةالمسيح

تولستويأحسقكما.جبارةقوة!داخلكفيهيالله"مملكةكمبحثه،الدينفيلكتاباته

وراءالكامنةالأوليةالحقائقعلىيعثرأنحاولولذلك،الشرقيةالأديانبتأثيرأيضأ

.الكبرىالدياناتجميع

حدإلىحياتهامارسوقدالبدائيةالمسيحيةالشيوعيةإلىبالعودةتولستويطالب

،السلاملحركاتبطلأالإرغامأشكالولجميعللحروبالشديدشجبهجعلهوقد.ما

الشرمجابهةبعدمالقائلاللاعنفمبدأوكان.السياسيالمذهبحيثمنوفوضويآ

بمطالتهتولستويأنوالحق.الدينيلمعتقدهبالشبةالزاويةحجريشكل،بالشر

وأ،روسوجاكبجانيذكرناالمصطنعةقشورهاكلونبذالحياةبساطةإلىبالعودة

الطبقةمنعضوأبوصفهفتولستوي)ول!ععه"+(ثوروهنريالأميركيبالحكيم

الأخرىالأوروبيةوالطبقاتالطبقةهذهفسادبشراسةشجبالعليا،الاجتماعية

الأوروبيةالآدابأدان،والآداببالفنالإيمانشديدبوصفهوهو.لهاالمماثلة
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منالرغمعلى،ثقافيآالسليمةهيوحدهاالفلاحينجماهيرأنوأعلن،بالانحلال

الحكاياتأبسطيكتبالأخيرةسنواتهفيوجدتهوهكذا.والكتببالمؤلفاتجهلها

منالكثيرينولكن.معهايتجاوبلمالروسيالفلاحبأنعلمآ،للجماهيرالرمزية

.بإمعانفيهايتأملونوكانوا،وشوقبلهفهتلكحكاياتهيتلقونكانواالعالمفلا.حي

الرغموعلى.الغربيالفكرتاريخفينوعهامنفريدةشخصيةتولستويأمسىوبذلك

نأغيروبطشأ،استبدادأالعالمأنظمةأشدكان،الروسيالقيصريالنظامأنمن

الفوضويةإلىيدعوكانأنهمع،م!هعلىحتىأبدأتتجرألمالروسيةالحكومة

)3!هطهططول!(إدخبور")37(اوقضيةأنشكولا.السلطةمعالتعاونوعدموالمسالمة

ينقذأناستطاعأنهإذ.وسلطاننفوذمنتولستوييتمتعكانماعلىساطعأدليلأكانت

فيينجحوأن،القيصريةبطشمنجماعيةحياةتعيشكانتالتيالمسيحيةالطائفةهذه

يرخلوأن،العالمبلدانمنالتبرعاتلهايجمعوأن،بهاقاطبةالعالماهتمامإئارة

.كنداإلىأفرادهاجميع

كما.الأدبيةمؤلفاتهمنعليهعادتالتيالأموالبجميع)13(تولستويتبرعوقد

الكنيسةولكن،معاصرأقديسأكانأنهوالحق.ممتلكاتهجميععنوفاتهقبيلتنازلأنه

روسياداخلشهرتهفيزادالذيالأمر،م1918عامبالحرمعليهألقتالأرثوذكسية

الصعوبةكايةالصعبمنلكن،جبارأنفوذاكانتولستويأنشكولا.وخارجها

الروسي،السياسيالنظامإسقاطفيإسهامهمثلأنقذرأنعليناالمستحيلفمن.تقويمه

حدثأكانتالثورةهذهبأنعلمأ،م1791عامالبلشفيةالثورةأمامالطريقشقهوفي

أسهمقدأنه،فيهشكلامما،لكن.العملاقةتولستويشخصيةمنبكثيرأكبرتاريخيأ

تلكفيللحربالمناهضينالأبطالمنبطلأكانفتولستوي.إعدادهافيالشيءبعض

والقديسالهند،استقلالحركةقائدغانديالمهاتماتلامذتهأشهرمنوكان.المرحلة

ومفاسدوالرأسماليةالعسكريةتولستويهاجموقد.الهنديةالأمةووالد،الأسطوري

مناهضآيصبحلمبذلكوهو.جديدةروحيةبولادةوطالب،البرجوازيالمجتمع

للحياةإيجابيمعنىإيجادبضرورةالعميقالقلبيإحساسهلكن،متصوفأولاللعقلانية

البحتة،العقلانيةالفلسفةإلىسددهاشديدةضربةبمثابةكان،الدينيالالتزامخلالمن

حقبته.عرفتهاضربةأشدكانتولربما

نتبئنهأمرفهذا،الأرثوذكسيةالمسيحيةعلىتولستويخروجبلغحدأيإلىأما

صحةأنكرجوابهففي.م1918عامعليهالكنيسةبهألقتالذيالحرمعلىجوابهمن

الكنيسةأسراروجميع،المسيحوألوهيةالأصليةوالخطيئة،الأقدسالثالوثعقيدة
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اتهمكما.ومنحطةفظةشعوذةبأنهاالمسيحيةالعقائدهذهكلووصف،المقدسة

.بالناسوبالتغريربالجهلايإكليروسرجال

دستوفسكيفيدورالكبيرالروسيوالروائيتولستويالعظيمالمواطنوشارك

ففي.عنهاويتفرعالنظريةهذهعنينشأماوكل،اللهبموتالقائلةنظريتهفي،نيتشه

عودةعنيتحدث!كرامزوف"الأخوةروايتهفيالواردالأكبرالمفتشعنحديثه

وسجنه،المسيحعلىبالقبضالحكيمالأكبرالمفتشقياموعنالأرضإلىالمسيح

نظرأ،للإنسانبالنسبةمستحيلأمرالمسيحيةالحريةأنيرىالمفتشهذاإنحيث

غشهو،دستوفسكييرىكماللوجود،المنظمفالدين.بالأساطيرمستعبدآلكونه

احتماليستطيعونلاالبثمرأنذلكعلىزد.ضروريأخداعأيكونقدولكنهوخداع

أوردهماأنوالحق.الآنذلكيستطيعونفقطمنهموالقلة،المحضةالروحيةالمسيحية

المتدينالحديثالإنسانعذاببوضوحئظهر،الأكبرالمفتشحديثفيدستوفسكي

عاجزلكنه،اللهإلىالحاجةبمسيسهوالفاسدالمعاصرفالإنسان.الشديدينوتوتره

الإنسانكانربماولذلك،أفلستقدالتقليديةالمسيحيةأنكما.عليهالعثورعن

فيتتمثلعقيدةدستوفسكياعتنقوقد.للمسيحالمناهضأوالملحدهوحقآالمتدين

تزاللاالشعوبهذهلأنوذلك،المنحلةأوروبالإنقاذالسلافيةالشعوببرسالةإيمانه

بينتجمعروحيةوحدةإلىالدعوةبمثابةهذهعقيدتهوكانت.الدينعلىمنفتحة

سنواتأمضىالذيالروسيالعبقريهذامنوتعلمنيتشهتأثروقد.السلافيةالشعوب

أنهغير.القيصريةللحكومةانتقادهبسبب،سيبيريافيالاعتقالمعسكراتفيمرعبة

روحيآ.ضحلةاعتبرهاإذالثوريةالحركاترفض

الحقبة"رؤادأبرزمنهما)3(ودستوفسكيتولستويإنباردييفنقولاقال

هذانؤهكما.م1491عامبعدماالمسيحيةالنهضةأسلافألمعومن"،الروحية

وتسيسزكوفسكيسلوفييفمنكلبدور،باردييفنقولا،الروسيالوجودي

الأد!خ!(.بيجيوشار)ل!ه)!(بلويليونالفرنسيينالمفكرينبدوروكذلك،البولندي

معتدلأاشتراكيأديمقراطيأوكان.دريفوسعنللدفاعتصدواالذينمنبيجيوكان

وأعني،الأولىالعالم!يةالحربقبلفرنسيةفكريةمجلةأهمتحريررأسوقدفذآوأديبأ

النظرياتجميععلىمنفتحةكانتالتيطح(4عحأ3ح!ءا8ولألها)!ولأء2مجلةبها

حرةروحذاكان،جوهرألكنه،المذهبكاثوليكيكانبيجيأنومع.والتيارات

مدنيةفيكاذبهوماكلعلىثأئرأ،كتولستوي،وكان.برغسونبفلسفةومتأثرأ

تكريسد!الى،احترامهاإلىودعاالبشريةالنفسقيمةعلىشددوقد،ومزورةرعديدة
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كمثلللفنالإخلاصهـالى،الاجتماعيةالعدالةهـالى،والفكريةالروحيةللحياةالذات

أعلى.

ومختلفةقوتهافيمتضاربةكانتالرياحلكن،العبابتمخرالدينسفينةعادت

،م1491عامقبيل3(ا!!أ)3فيجزالبريطانيالعالموصفهالذيالأمراتجاهاتها،في

فيالبلبلةمنامتعاضهعنمعئرأ!الطرقمفترقعلى"المدينةكتابهفيأوردهفيما

وبرتراندوتولستويوجيمسوبرغسوننيتشه"هناك:قالإذ،والاتجاهاتالنظريات

...القوةوإرادةالإيمانوإرادةالحياةوقوةوالحدسيةوالشكالإلحادهناكأي،رسل

الوحدةمنالمدتيةنشأتوهلالشظايا؟آلافإلىا،وروبيالمنهاجتشظىفهل.إلخ

القرنمنالأولالعقدأنوالحق.التواليدية"إلىالعذريةمنأو،التعدديةإلىوتطورت

زعمحيثمثلآروسياففي.تنوعهافيمذهلةونظرياتفلسفاتشهد،العثسرين

وأنه،المنتظرالمخلصكدوردورآللفنانان3()ولأه،!حسكريابينالموسيقيالمؤلف

المسيحبينالصوفيةبالوحدةإفانوفالشاعرنادىوحيث،بذاتهاللهاصطفاهالذيهو

فيتتوفرحيث،وحدهالوجدأجلمنوجدفيبينهماوالجمع،ديونيسيوسوبين

أوروبافيأما.جديدةوأساطيرجديددينمننوعكللابتداعالصالحةالأجواءالوجد

الثيوصوفي،المجتمعوكذلكالكتيمالسحريوالمجتمعجويسجيمسفتشهد

ومذعي،آخرينمعاصرينومتصوفة،بيسانتوآتيبلافاتسكيالسيدتينمجتمعي

غامضةقوىبوجودزعمالذي،جوردييفاليونانيالساحرذاكذلكعلىزد.نبؤات

الفني.بالإبداعومرتبطة،العقلقبلماحضاراتمنومستمدة،الفهمعلىوممتنعة

يستقرأنقبلوذلك،الجنسيوبالحبالفنبدينيبشرفأخذإيطاليافيداننزيوقامكما

لكن،أصالةلكلفاقدآ،كموسوليني،هذاداننزيوكانولربما.بالاستعمارالتبشيرعلى

الذيالقلقمنالكثيرعنتعئرشكلاكانت،الواسعةوبشعبيتهاالأسطوريةشخصيته

الخارقةالنفسيةالظاهراتتلكهنانضيفأنبناويجدر.الأيامتلكفيسائدأكان

تثمابهأثمةأنشكولا.إلخ...والاستبصاروالتلبائيةالروحيكالتواصل،للمادة

وذلك،وسحرشعوذةمنعشرالرابعالقرنفيسادماوبينالقرنهذابينشديدأ

البابوية.السلطةضعفتحينما

الأدبوثوارالجماليون

مغامراتبأعظمحافلأعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيالأدبميدانكان

مابكلالثقةوفقدانالكنيسةتدهورف!ن،ذلكفيغروولا.وإثارةجدةوأكثرهاالفكر

لكبارالفرصةأتاحقد،الفلسفةميدانأوالدينميدانفيذلككانوسواء،موروثهو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نوعأأصبحقدالفنأنذلكإلىأضف.القيممنالعديدالحديثللعالمليوئرواالأدباء

قدداروينحتىبفولتيرابتداءالديننقدأنومع.الجيلذاكإلىبالنسبةدينمن

نتيجةأيضأ،اعتبارهمنالكثيرفقدالعلمأنغيرأركانها،وهزالمسيحيةسلطانأضعف

كنيتشه،المرحلةتلكفيالبارزونالفلاسفةنزعفلقد.بالعفلانيةالأمللخيبة

عنوعئروا،العقلانيةونبذواالطبيعيالمذهبأوالحدسيةإلىجيمسووليموبرغسون

الشوطأنولربما.المنطقيالتحليلمنبدلأالشعريةبالمجازاتونظرياتهمآرائهم

تمثلقد،المرحلةتلكقطعتهالذيالمعرفةميدانفيالتقدممنوالوحيدالأبعد

منواللامعقولالغامضللجانبمسحبعمليةقامالذيفرويدسيجمونبمنجزات

ذاككئابجميعمنهيرتويمنبعأغدتونظراتهنيتشهأسلوبأنكما.البشريةالنفس

ووخهتوتوحدت،الفكرتاريخمنالحقبةتلكتياراتجميعالتقتوهكذا.العصر

الذيالزمنكانالزمنفذاك.الأساطيروابتداعالشعرنحوالإنسانطاقاتجميع

غريبةقوىوتكمنوالرمزالأسطورةتسودحيث،العقلأغوارأوروباخلالهسبرت

قدالروائيأوالشاعرإنبليرشدنا،أنالعالمأوالفيلسوفيستطيعلاوحيث،وطاغية

إلىبالإضافةقاموابل،اللاواعيالعقلأغوارسبرعندالكتابيقفولم.ذلكيستطيع

الصناعيةملامحهنقدسيماولا،البرجوازيللمجتمعاللا،عالنقدبتوجيهذلك

إلىالمجتمععنانسلاخهمبهمدفعوقد.الحساسةللنفوسالمنفرة،والديمقراطية

منلاشمئزازهمنظرأالبحتة"الذاتيةالخيال"عوالمونحوالمحضالفننحوالتوجه

عليهتعيشالذيوالاجتماعيالأخلاقيللنظامرفضهمرافقوقد.اليوميةالحياةعالم

هوعماالشعراءوتسامي،فقطالفنأجلمنالفنمذهباعتناقهم،الكريهةالمدنية

.مألوف

ماإلىوحتىعشرالتاسعالقرنمنتصفإلىالأدبفيالثورةهذهبداياتتعود

الأملبخيبةوالمرافقةالرومانطيقيالمذصبضدالفعلردةظهرتعندماوذلك،قبهله

الاحتشامبهاقذفواصخرةبمثابةالثورةهذهجاءتوقد.التجاريةالبرجوازيةبالمدنية

الثورية.الاشتراكيةعنالجماليةالنسخةبمثابةأيضأوكانت.وأرثوذكسيتهالفكتوري

وبودلير،)عحا،ول!ك!(جوتييهمنالمتحدرونالفنأجلمنالفنأدباءكان،البدايةومنذ

روائحكتاباتهممنوتفوحالكافيبالاحتراميتمتعونلامتمردينمنمجموعةيشكلون

كلتقدمم1857عاموفي.الأصالةكلأصيلفنتقديمفينجحوالكنهم،الفضائح

المعروفلديوانهبودليرلربسببوذلك،الجناياتمحكمةإلىوفلوبيربودليرمن

هؤلاءنزعوقد."بوفاريمدام9الشهيرةروايتهصدورفبسببفلوبيرأما،الشرإأأزاهير
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اشمئزازهم.وأثارالأخلاقيينصدمالذيالأمردينآ،والجمالالفنجعلإلىالكاب

ففي.معأوعدوانيأعدائيأموقفأالتقليديةالأخلاقومنالمسيحيةمنيقفونوكانوا

الشذوذحوليدورموضوعهافإن،تنشرلمالتي"براندون"ليزبياسوينبرنرواية

حواسهمالناسيتعهدحيث،جماليةمنبنوعمرافقأ،ولواطسحاقمنالجنسي

"الآنسةروايتهفيجوتييهذاتهالموضوععالجوقد.بالجنسفشبعجمال!فيويعيشون

مواضيعينشدبأنالشاعريطالبحيث،بودليرلدى"الشيطان"عبادةأنكما.!موبان

علىينطبقصفاءإلىالثمعرتطلعوجوبفينظريتهشهرة،مشهورأمروشاذةمرضية

والموسيقى.اللون

كانحيث،وبوهيميةبوهيميمصطلحيتداولونالناسبدأالزمنذاكوفي

وعلى.وتقليدعرفلكلمخالفةحياةيعيشونالفقراءالشبابمنوالكابالرسامون

وغيرهموسوينبرنوبودليرفلوبيرخروجمنبالرغموالتقاليد،الأعراففإنحالكل

هؤلاءبهابدأالتيفالحركة.الإهمالزواياإلىبهمتدفعأنمنأعجزكانتعليها،

والواقعيةكالرمزيةالشيءبعضمتباينةمذاهباتخذتولكنهاطريقهافيانطلقت

والأخوينكفلوبيرروائيينوجدتوهكذا.الطبيعيالمذهبأو،والانحلالية

كلواقعيةبصراحةيعالجونزولاإميلثمومن،البريطانيموروجورج،جونكور

"بوفاري"مدامروايتهفيفلوبيررسمهاالتيالشهيرةفالصورة.خسيسأوقذرموضوع

زولاوإميلجونكورالأخوينإلىبعدفيماأوحتقد،الزانيةالريفيالطبيبلزوجة

الصباياعنتتحدثرواياتهموجدتوهكذا.أخلاقآالمنحطينالأشخاصتصوير

أخذالذي(الطبيعي"المذهبويظهر.والمجرمينوالسكارىالعاهراتوعنالخادمات

من""بالعلميةبزعمهيتميزكما،الاجتماعيةنظرتهفيالداروينيةتأثيرزولاإميلبه

ستر.كلمنعاريةتكونتكادواقعيةمنبنوعوأيضأمعأ،والموضوعالأسلوبحيث

.والشريرةالمنحلةبالشخصياتالغنيةالمؤلفاتمنغزيردفقزولاعنصدروقد

،المعاصرةالفرنسيةالحياةمنتتألفالذيالنسيجحقيقةإظهاربغيةالأمرزولاوتعفد

والبيئة.الوراثةلعامليمحتومنتاجالبشرأنعلىالتدليلذلكوراءمنمتوخيأ

.هارديتوماسالإنكليزيالروائيمعاصرهلدىهذاالكئيبزولاتشاؤمونصادف

ورواية.شعرأالرمزيبالمذهبعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتوطلعت

الرواياتأشهرولعل.للروائيينرئيسيةمواضيعالهجتمعأفرادمنالمنحفونوأمسى

هويسمانكتبهاالتيال!ث!هيرةالروايةهي،والمنحلينالانحلالتناولتالتي

ح!(33!أمحع31ء،ولبطلهايبدوحيث،أ!!ول(ول34ء"+أ،!ك!)ول"لمزاجاضد"(وللاول!!3)ول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فوقما!الشباب"أولئكهموهؤلاءول،!(،4)ث!س!أ"الغنادير"لجميعوالقدوةالأنموذج

فيبعدفيماعنهمسيتحدثانالأصفرا"والكتابوايلد)16(أوسكاركانالذينالجماليين

منوتدآخربأنهيشعرالغندوركانفقد.ودهشتهالفكتوريالمجتمعذهولبينإنكلترا

والرذيلةالفنفيلذائذهوجدلذلك،زهراتهامنزهرةوآخرالذابلةالحضارةأوتاد

المفرطالتصنعإلىبالإضافةمجلوبأودخيلهوماكلوجدتوهكذا.والجريمة

دوريان"صورةروالةفيوايلد،أوسكارفبطل.الكتابةمنالنوعلهذاالمميزالطابعهو

هويسمانروايةصفحاتمنصفحةكلمنتفوحالثقيلةالبخوررائحةبأنشعر"جراي

كتبولقد.ومزاجهعقلهلهاضطربالذيالأمر،7330؟حعول(،3+أ!!ولحط،)وللماق

متكلمأالمرءيكونأنهوالحياةواجباتمنالأولالواجب"إن:يقولوايلدأوسكار

".اليومحتىأحديكتشفهفلمالثانيالواجبأما،التكلفمنممكنحدأبعدإلى

صفحاتفيتتوهجوالشهوةالحسوانفعالاتوالحسدوالبرودةالقسوةوكانت

إلىيتحولقدوايلد،كأوسكار،جنسيأفالشاذ.وقصائدهمالمنحلينالرمزيينروايات

لقد."الرومانسي"العذابعن2!ع!براتزماريوكتبهمامعتتفقوفسادشرمننماذج

شنهالذيالصاعقالأدبيالهجومتغلفوالخطاياالمثيرالشكمنكثيفةغيومكانت

يحظىكانماكلوعلى،المتكلفالفكتوريالاحتشامعلىوالروائيونالشعراءأولئك

أنهكهمالذينمنالعديدالأدباءهؤلاءحولتحلقوقد.وتقديرهالمجتمعباحترام

الهادفالبودليريالجماليالمذهبوجدتوهكذا.وآدابهاالفكتوريةالحشمةتصغ

التاسعالقرنمنالثمانيناتفيذروتهابالرمزيةيبلغذعرهاهـاثارةالبرجوازيةصدمإلى

المذهبهذاهدفكانلقد.الرائعالشعرأزاهيرمنالكثيرعنأيضأيتفتحلكنه،عشر

الباطنيالعقلمنطقمننابعتجريبيبشعروذلك،عنهئعئرلاعماالتعبيرالجمالي

فيأنموذجيةصورآومستخدم،الأشياءمظاهروراءالكامنةالحقائقعنوكاشف

منبرزالذي،المذهببهذاعميقأتأثرأالحديثالشعرمنالكثيرتأثروقد.رمزيتها

إلافورج")!دأ!!هآ،صأ(!الشبابمنالمبدعونالشعراءثمومنوملارميهفيرليننجومه

.)+ء)ءسوفاليري

ليسالأمروهذا.الرومانسيالمذهبماحدإلىيشابهآنفأذكرناهماأنويبدو

لأنوذلك.معأوعزافأمثاليآالروائيأوالثماعركونحيثمنالحقيقةعنبعيدأ

الجماليباللونمشبعآالرمزيةأسلوبكانولقدعزافآ،الث!اعريعتبرونكانواالرمزيين

الماديالعالمعنوجوههموئواأنبعدنهؤلاء.الرمزيونالشعراءاعتمدهالذي

ولعل.تمامأآخرعالمفييعيشونمنهمالكثيرونأصبح،مجتمعهومنمنهاشمئزازأ
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التيالروايةفيح*ول()1أكسلشخصيةهوالمذهبلهذاالروائيةالشخصياتأشهر

بعد،فأكسل.الأدبيةالحركةلهذهكلاسيكيةدراسةتعتبروالتي،ولسونإدموندوضعها

وليدرسلفاغنر()نسبةفاغزيةقلعةفيليعيشانسحب،الماديللعالمظهرهأدارأن

لأنالانتحارعئسقهاالثيوالفتاةهوقررولقد.الفهمعلىالمستعصيةالغامضةالفلسفة

أسطعالهيامبهمابلغساعةواختبراهعاشاهالذيالحبمستوىعلىتكنلمالحقيقة

سوقيتها.فيبالغةالحياةبأن،سارةومعشوقتهأكسلالكونتاعتقدفلقد.إشراقه

عيشمهمةوهيألا،منهمابدلآالمهمةبهذهيقومواأنيستطيعونخدمهماإنوقالا

يصنعأنباستطاعتهالأغبياءمنأيآ"إن:مرةذاتوايلدأوسكارقالولقد.الحياة

منأسمىالفنبأنهؤلاءاعتقدلقد.!عبقريإلىبحاجةالتاريخكتابةلكن،تاريخأ

الفنبينأبدآيفصلوالمالرومانسيينمنالأوائلبأنعلمآمنها،مرتبةوأرفعالحياة

.والحياة

تقريبآ.رمزيينالشبابمنالنابهينالكتابجميعأصبحالقرنمنعطفوعند

استخدامإلىدائمآيسعىأخيكانالقد:يقولالشابجويسجيمسشقيقكتبولقد

مفرداتباستعمالهوذلك،وتحئرهالمرءتربكانطباعاتعنوالتعبيرغامضةأساليب

ألايجبالشعربأنالرمزيونالشعراءقالوقد.!ويذهلهالعقل"إيمغنطأخاذسحرمن

منمعنىأوفائدةثمةفليس،حالههذهكانتإذالأنه،ومقفىموزونآكلامآيكون

عنالتعبيروهوألاواحد،هدفولهنوعهمنوفريدفذأمرفالشعر.شعرأكتابته

المعرفةأو)الفكرات(المكزعنالتعبيروليس،النفسيةوالحالاتالانطباعات

حالاتمنلهمابجميع،المصقولاللطيفالجوانيالعالمعنالتعبيرإنه.المفاهيمية

عطاء،برغسونالفيلسوفوصفهكماوهو،الفوريةالخبرةإلىالاحتكامإنه.عاطفية

نأتستطيعالشاعررؤيابأنول!طولأول()4رامبوالفرنسيالشاعراعتقدولقد.الضمير

نأينبغيالتيالحياةكيفيةإلىالناسإرشادعلىوقادرة،الأعمقالحقيقةإلىتنفذ

رمزيبمعنىالحقيقةعنالتعبيربغيةالمفاهيميالفكرتجاوزعلىوأيضآ،يحيوها

هذالكن،تقليديدينيتصوفمفهومعنيعئرهذارامبوقولأنوالحق.مباشر

أمسىوقد.ومجتمعهعالمهعنومغتربمتمردحياةعاشإنسانومثلهعرضهالمفهوم

لدىواقعيدينيلمذهبموضوعآ،والفاسقةوالمنحلةالغريبةالعبقريةهذا،رامبو

المعاصرين.بعض

من،للمجتمعالمعاديالفرنسيالرمزيللتطرفالأعذارالبعضيلتمسقد

،وكمالجماللكلالمدمرالاجتماعيالنظامعلىالشديدالرمزيينالشعراءسخط
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شائن"مجتمعمنجميعآلهذهبما،والبرجوازيةوالرأسماليةالبلوتوقراطيةحكموعلى

الرمزيةالمدرسةمنجزاتأنشكولا.هايسمانروايةبطليصفهكما"وشنيع

فيوالنهجالأسلوبوضعتالتيهيالمدرسةفهذه.والفاعليةالأثرشديدةمنجزات

أيضأ.فرنساخارجالشديدالتأثيرلهاكانكمافرنسا،فيسيماولاالحديثالشعر

وأنشأ.الإنكليزيالشعرعلىالرمزيةإليوت.س.تأدخلقليلةسنواتمضيفبعد

الحركةوآخرون)حول)ول+(هلم)6(.ا.توالشاعر(باوند)1عزراالأميعركيالشاعر

بالفيلسوفالحركةهذهتأثرتوقد.بريطانيافي(حديثشعري)مذهبالتصويرية

وكان.اليابانيللشعرفضلمنبشيءأيضأتدينكما،الفرنسيةوبالرمزيةبرغسون

الحقيقةصورةخلالهاتتجسد،بصيرةمنبومضةالحقيقةتبلغأنالحركةهذههدف

.المنشودة

الشعر"شوائب!جميعمنومطهرمحض!"شعرخلقإلىالحافزتجلىولقد

باسمالمعرفةالمدرسةوفي)س!+أ!اعس!سوفرلينبودليرفيتجفىماأول،التقليدي

معتقفالمدرسةفهذه.متبادلةأحاديثيكونألاينبغي،البارناسية")38("المدرسة

اللطيفةسيماولاالرمزيةمعأيضأتلتقيكما،الكلمةبصوفيةتقولإذ،اللامعقولمبدأ

منها.

الفرنسيالفكرففيالعميقالأثرفاغنرولريتشاردلنيتشهكانالقرننهايةوقرابة

الجدلمنشديدةعاصفةفاغنرموسيقىأثارتعندمام1861عامفي.عامةبصورة

عامفيخضيصأصدرتوهكذا.رائعةببلاغةفاغنرعنللدفاعبودليرتصدىالحاد،

موسيقىدراسةبغيةفقطوذلكالفاغنرية"،"المجلةباسمالمعروفةالمجلةم1885

فاغنرموسيقىوأتباعهبودليراعتبروقد."الشاملالفنانظريةالجماليةونظريتهفاغنر

الصاغيةالآذانبعضنيتشهرسالةوجدتالقرننهايةوفي.الحياةمعمتكاملةفلسفة

الإعجابشديدكانالعظيمالألمانيالفيلسوفهذاأنمنالرغموعلى.فرنسافي

تقبلحرارةمنليخففيكنلمهذاإعجابهأنغير،الفرنسيينالأدباءمنبالعمالقة

عامفيالصادركتابهفي)،س!ول!!3(فاجيإميلأوردفلقد.لفلسفتهالفرنسيينبعض

بأنهبقولهيتمثلنيتشهفلسفةلصث"إن:قوله!نيتشه"فيبعنوانوالمعروفم4091

قاعدةثمةوليستكمابأنفسنا،نحننكتشفهاالتيالحقيقةعداماحقيقةثمةليست

.!الخاصوبجهدنابإخلاصلذواتنانبدعهاالتيتلكعداماصالحة

للرفلةالمطلقةبالأمانةالقائلةالجماليةالنظريةيمثلانوفاغنرنيتشهكانلقد

وجوتييهبودليرالرمزيونالشعراءالنظريةبهذهآمنوقد.لهاالأكيدوالولاءالشخصية
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الإسكندنافيينالكاتبينفيالثمديدالأثرلهكاننيتشهأنذلكعلىزد.وملارميهوفرلين

طوالونقاشآجدلآالناسأشغلالذيالأديبهوإبسنوكان.وسترندبرغإبسن

لجرأتها،""المحتشمونذهللندنفيأ"الأشباحمسرحيتهعرضتوعندما.حقبته

برناردوجدولقد.عرضهابإيقافوطالبواواللاأخلاقيةالقذرةبالمسرحيةووصفوها

النرويجيالكاتبعندفاعأ"الإبسنية"جوهربعنوانكتابلوضعمضطرأنفسهشو

العصر،ذلكفيصدرتالتيالنقديةالمؤلفاتأعظممنهذاشوكتابويعتبر.إبسن

تتابعإنكلتراوجدتوهكذا.جيلهوحيويةالشديدةالشعرحيويةعلىأيضأيدلكما

فمسرحية،فيهوتشاركالمسرحيالأدبح!لالدائرالجدلباهتماممرةلأول

جورجتساءلوقد.)أول،+ء+(هرنانيروايةومحتوىشكلأتماثلكانت""الأشباح

اعتبارإلىبالبعضحدتالتيالأسبابعنأالإبسنية"جوهركتابهفيشوبرنارد

وأنهزمانهشكسبيربأنهونعته،الأحياءالمسرحيينالكئابأعظمالنرويجيالمسرحي

عرضبمنعالعاموالنظامالأخلاقباسمالآخرالبعضيطلببينما،تضاهىلاعبقرية

مسرحياته.

باسمتصدتالتيوحدهاهي،الفكترريالاحتشامموطنبريطانيا،تكنولم

يستنكرقامعريضأأوروبيأتيارأإنبل،إبسنلمحاربةالسلوكآدابعلىالمحافظة

الأخلاقيةعلىعنيفآهجومأالتيارهذاعلىإبسنردجاءوقد.ويشجبهامسرحياته

بالكادردهأننجد،اليوممقاييسناأضواءعلىإبسنردفينحنتأملناد!اذا.التقليدية

القرنمنوالتسعيناتالثمانيناتلمعاييروفقآ،الرائعةمسرحياتهلكن،بالجرأةيتصف

أوروبا.علىالمسيطرةالبرجوازيةللطبقةسافرأتحذيأكانت،عشرالتاسع

زوجةإبسنيعرض،م1881عامفيإبسنوضعهاالتي""الأشباحمسرحيةففي

ولا.والفسادوالخياناتبالأكاذيبموبوءمجتمعفيتعيشمثاليةوأمأأنموذجية

أصدرهاالتي"الدمية"بيتمسرحيةبطلةهلمرنوراحالعنالسيدةهذهحالتختلف

مصور،م1882عامفيالصادرة"الشعب"عدومسرحيتهفيأما.م9187عامفي

رخائهشؤونفيتدخلهبسببالمستقيمالرجليضطهدالذيالمحترمالمجتمعإبسن

فيإبسنويظهر.الرخاءلهذاالشريرةالمنابععنالغطاءبكث!فهوذلك،المادي

ومثاليين.رومانسيينمنبالمصلحينإيمانهعدم"المجتمع"أعمدةوهيأخرىمسرحية

حقائق،بوصفهاأحلامهيعيش،معاصردونكيشوتهوع?!(وللاق)4"جنت"بيرف

تذخرالتيالرموزجميعمنالرغموعلى.وضحكهالمشاهدسخريةيستثيرالذيالأمر

زولا،كإميل،وكانالطبيعيبالمذهبالمؤامنينمنكانإبسنف!ن،مسرحياتهبها
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بخآزولامنأعمقكانبأنهعلمأ،المعاصرةالحياةمنالأسوأالجوانبأغواريسبر

.والدناءةللخسةتعريفأمنهوأوضح،أسلوبأوأبرع

شولكن.بإبسنالشديدشوتأثرتظهرفإنها،شوبرناردجورجمسرحياتأما

الأمر،والمكرللنظرياتالمشوقوبعرضه،اللاذعةالفولتيريةبسخريتهإبسنعنيمتاز

المقدرةبتلكيتميزشوبرناردفجورج.النرويجيالمسرحيإليهيفتقركانالذي

تفضحمسرحياتهبعضأنكما.أخاذدراميبأسلوبنظرياتهعرضعلىالخاصة

البعضأما.أصيلةغابائيةبروحكلهوذلك،ودجلورياءنفاقمنالاجتماعيةالشرور

إلىونزوعه،نيتشهفريدريكالألمانيبالفيلسوفشوافتتانفيظهرمسرحياتهمنالآخر

تصدملممسرحياتهمعظملكن.الأفقفيباديأكانالذيالحيويالمذهبنظريات

يتسامحالمجتمعجعلالذيالأمر،ودعابةتسليةمنفيهامابسببقليلآ،إلاالمجتمع

بامتيازيتمتعكفولتير،،شوغداوهكذا.وأعرافهتقاليدهبمهاجمةلهوشممح،شومع

كانالنقدفيأسلوبهلأنوذلك،وقيممثلمنالمجتمععليهتعارفلماالنقدحق

لكنه،مسرحياتهبهاتبشرالتيالدعوةهيالاشتراكيةوكانت.الخاطفةبالومضاتشبيهآ

شومسرحياتتميزتوقد.وفلسفةمذهبأالنيثويةإلىم0091عامبعددعاماكثيرأ

،التقليديالسلوكلقواعدوالهادفةالمجتمعآدابعلىالخارجةالجريئةبشخصياتها

علىيعثر"جوالق"دونبطلهشوجعل،نيتشهمعواتفاقآ.فرديتهبتأكيدالمرءومطالبة

وشخصياتهامسرحياتهأشخاصشوويجعل.الفردوسفيلاالجحيمفيالناسأفضل

ويدخنالكونياكيشربنفإناثه.المألوفةوالقواعدللتقاليدمخالفأمسلكأيسلكون

وجبن.بترددالحياةويواجهونأنفسهمعلىوينكمشونيتذللونذكورهبينما،السيجار

قيصرهمنويجعل.بالعكسوالعكس،نظيفةغيربحرفالنظيفةالحرفشوويصور

الخيرفوقأخلاقهتكونوحيث،أفعالهعلىالعقليسيطرحيث،نيتشهسوبرمان

"قوةوتصبح،الخلاقالتطورنظريةميتوشاع!إلىالعودة9مسرحيتهوتعرض.والشر

الجديدةالأفكارإقحامفيمتمثلةرسالتهوتغدو،لمسرحياتهرئيسيأموضوعأ"الحياة

.البرجوازيالإنكليزيالمجتمععلى

لمأسلوبأ،المجتمعتحديهممناتخذواالذينالجددوالكئابالأدباءأنوالحق

تصدىمنأبرزلما!340*()3نوردوماكسوكان.والتقديربالشعبيةيتمتعوندائمآيكونوا

والفلسفةالآدابفييزولمعقلانيآاشتراكيآكانهذاونوردو.والتجريحبالنقدلهم

اعتبر""الانحطاطبعنوانالمعروفكتابهففي.والانحطاطالتدهورسوىالجديدة

والواقعيين،الرمزيينالشعراءكذلك،وإبسنوتولستويوفاغنروهوتيماننيتشهنوردو
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للمجتمع،ومعادينمجانيننوردونظرفيكانواهؤلاءفجميع.خبيثةأمراضأعراض

.للحضارةمدمرأأمرآالشبقيعتبركاننوردوأنحيث،الجنسيةبالشهواتمفتونين

المجتمعمنكليأوالفنالفنانلنفيمستعدآكانأنهإذ،كأفلاطونتقريبأيبدوفنوردو

مناسبةكلفييعلنكاننوردوف!نذلكومع.الاجتماعيالإستقرارعلىالحفاظبغية

نقدهمنينبئولم.وغوتيهوشكسبيردانتيكفن"السليم"للفنالعميقتقديرهعن

فيهويتمانالأديبهؤلاءبينمنوكان،المعاصرينالأدباءمنالقلائلسوىهـاسقاطه

.""النساجينروايته

ونداءاتهاالغوايةعلىممتنعآيزاللاالعاديالرجللكوناغتباطهنوردوويبدي

الهزليةوللمسرحيات،فاغنرأوبراتعلىالموسيقىقاعاتلألحانومفضلأالساحرة

غير،عالثقافيمستوىوعلىمرموقأأديبأكاننوردوأنومع.إبسنمسرحياتعلى

تيارأكونهمنأكثرفعلردةبمثابةكانالمعاصرينوالفلسفةالأدبعلىهجومهأن

أبدواالقديمةبالآدابالملتزمينوالنقادالعلماءمنقلةأنذلكعىزد.طليعيآفكريآ

الأدباءاضطهادإلىالغوغاءعمدتكما،الأدبفيالجديدالأسلوبعنظاهرأترفعأ

اللامعوالمسرحيإنكلترافيالجديدللأدبالرئيسيالرائدوايلدفأوسكار.الجدد

فيوهوتوفيوقد.الجنسيشذوذهبسببالسجنفيبهزفيأنبعدمحزنةنهايةانتهى

وبهذا.مرضهمنعلاجهالسجنإدارةلإهمالنتيجةالعمرمنوالأربعينالسادسة

وعاشه،"وايلد!بهنادىالذيالجماليللمذهبالشعبيةللكراهيةشهيدأوايلديكون

جابهتالأدبفيالثورةمعوالمتزامنةوالفنونالموسيقىفيالثورةأنذلكعلىزد

الأدبية.الثورةلاقتهالذيالعداءمنأشدشعبيأعداء

سترافنسكيمقطوعةم1391عامفيبارشبهقابلتالذيالشعبيفالاستنكار

للفنالإنكليزيالشعبيالشجبوكذلك،الربغإ"طقوسباسمالمعروفة،الموسيقية

شهيرانمثلانم1191عامفيبريطانياشهدتهالذيالانطباعيبعدماالتجريدي

الروائيينأنكما.وفنيةموسيقيةمنللثورتينالشديدالشعبيالعداءعلىوواضحان

وعرضينبالمجثمعضازينبوصفهما،الحديثينوالفنالأدبرفضاوجوركيتولستوي

للأدبيحدد؟!الفنهو!ماالثحهيركتابهفيفتولستوي.مريضةعقليةأعراضمن

الأوروبيينالجماليينأيضأويتهم،بالقيمالجماهيرتبصيرفيتتفلأخلاقيةوظيفة

.وبالحضارةبالإنسانإيمانهمفقدواقدبأنهم

وأنصارأ.محبذينإيطاليافيلهاالجديدةالآدابوجدتفلقد،أخرىجهةومن
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منالرمزيينالأدباءأبرزأندرييفالعظيمالروسيالكاتبكانفلقدروسيافيأما

.الروس

بودليروكان.ومفاهيمهاالآداباجتاحتقدفعليةثورةأنلنايتضحوهكذا

زخومهاتستجمعوفاتهمابعدأخذتحيثالمذكورةالثورةفحزمنأولهماوغوتييه

الأوروبية.الأقطاركافةعلىبقبضتهاتطبقالبرجوازيةكانتبينما،قواهاوتشتد

تحديفييترددواولمالبرجوازيةلسلطانيأبهوالمالرمزيينالأدباءأنغير

هـابداعهممسارهمتابعوابل،وتقاليدهأعرافهجميععلىوالثورةالبرجوازيالمجتمع

كثائروالكاتبالمغتربفالفنان.الفندينوهوألا،جديدودينجديدةلأساليب

جاءت،معاصرةكظاهراتيبدونهؤلاءجميع،آمالهوخيبةالمثقفوحبوط،ومتمرد

خلافولا.كروغر!"طونيو3!ولهط+()!74مانتوماسروايةبوضوحوصفهمعلى

فيأخرىجهةمنالمجتمعوبينجهةمنوالمفكرالفنانبينتفصلسحيقةهوةأن

انفصاممنالفكتوريالعصرشهدهماعصرأييشهدولم.الفكتوريالعهدمنتصف

مجتمعهم.وبينورمزيينطبيعيينمنالجددالأدباءبينحاد

فعندما.مجتمعهمعنالجددالأدباءلانسلاخبالنسبةعميقمغزىذوأمروهناك

حاول،البريطانيالملكيالبلاطشاعروهوم2918عامفيتنيسونألفرداللوردتوفي

.المحترمالمركزهذالملءالاجتماعيةسمعتهتؤهلهشاعرآيجدواأنعبثأالمسؤولون

مورش!وليمكال!ثماعرسياسيآمقبولأيكنليمالعصرذاكفيالفحولالشعراءفبعض

بالشعراءناهيك،سوينبرنكالشاعراجتماعيأمقبولايكنلمالآخروالبعض،الاشتراكي

منحالفيباريسفيبعدفيماتوفيالذي3*ه!()وله"دوسونإرنست9!الشباب

إيجادعنعاجزآنفسهغلادستونالشهيرالفكتوريالسياسيوجدوهكذا.مدقعفقر

رئاسةفيغلادستونسلسبرياللوردخلفوعندما.المتوفيالبلاطلشاعرخليفة

ذلكفيالثالثةالدرجةمنأغانيكاتبلتعيين،طويلبحثبعد،اضطرالوزراء،

العمقمنالحدهذاإلى.تيسونألفرداللورديشغلهكانالذيالمرموقالمنصب

شاعرأالغنائيالكاتبذلكتعيينوغدا،عصرهوأعرافالفنانبينالفاصلةالهوةبلغت

الجيل.فضيحةللبلاط

الحديثة"9الثورةتلكعنتفرعفقد،الجميلةالفنونفيمماثلةثورةحدثتوقد

موقفأالمدارسهذهجميعواتخذت.الزيتيالرسمفيالجديدةالمدارسمنكبيرعدد

إيمانهعن4!7(أ)س!33ماتيسهنريالرساموأعلن.وواقعيطبيعيمنللمذهبينمناهضأ

مظهرعنفصلهايتوجبمتأصلةحقيقةثمةإن9:قائلأالرسمفيالانطباعيبالمذهب
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ويعود."بالحقيقةليستفالدقة...وعرضهاتصورهابغية،الخارجيالموضوع

يديعلىالمذهبهذاولدوقد.م7091عامإلىالرسمفيالتكعيبيالمذهب

فيالمتأصلةالحقائقإلىللوصولالهندسيالرسمأسلوباستخدمالذيبيكاسو

الإيطاليالشاعرنطمهالذي3(،ول4ول3أ3)ولالمستقبليالمذهبأعلنكما.المواضيع

الذيالبيانفيوذلك،جديدفنوولادةالقديمالفننهايةعنس!ولأ3!ول(،)أ"4مارينتي

الفيزياءإلىالمستقبليةالمدرسةبيانأشاروقد.م9091عامفيالصددبهذاأصدره

31()*ولالجريانغداوحيث،وجودأي(اللمكانللفراغيعدلمحئث،الجديدة

الحياةسيرسرعةإلىأيضآالإشارةالبيانيهملولم.الوحيدةالحقيقةهماوالتغير

دوامةعنبصدقالتعبيربغيةالمواضيعمنورثمبتذلكلبتكنيسوطالب،العصرية

العصرية.الحياة

تمامآمشابهآكان،الفنفيالجديدةالحركاتهذهإلىالحافزأنخلافولا

ئوريةلكلمةمابكلثوريينكانواوأدباءفنانينمنجميعآفهؤلاء.الجددالأدباءلحافز

أحضانه.فيولدواالذيالغبيالبرجوازيللمجتمعألداءأعداءوكانوا.معنىمن

جديدةأبعادعنتكشفالتيوهي،اللاواعيالعقللغةهيالرموزبأنيعتقدونوكانوا

الباطنيةالحقائقيبلغأنالتجريديةالأشكالبواسطةيستطيعالمرءوأن،للروح

شتىوفيالأساليببمختلفتجاربهميجرونالرسامينهؤلاءوجدتوهكذا.للأشياء

العقدوفي.جدتهافيمذهلةولوحاتبأشكالالمجتمعإلىويخرجون،الميادين

بالجرأةالهندسةهذهواتسمت.جديدةمعماريةهندسةولدتالعشرينالقرنمنالأول

ثورية،تبدلاتأيضآالموسيقىعلىطرأكما.عليهمتعارفتقليدكلعلىوبخروجها

كلالتجاربهذهتحذتحيث،الموسيقىميدانفيعنيفةتجاربخلالمنوذلك

المألوفة.الموسيقىعنكليآمختلفةموسيقىتأليفوحاولت،الموسيقىفيتقليد

إيجورالموسيقارضدتظاهراتتشهدم1391عامفيباربسوجدتوهكذا

موسيقىأنحيث"،الربيع"طقوسالموسيقيةقطعتهعلىاحتجاجآسترافنسكي

ئورية.بيكاسولوحاتمنأقلتكنلمسترافنسكي

الاحتجاجعداما،شيءأيتمثلالجديدةالفنيةالأشكالهذهجميعكانتوإذا

الذيالحدسشكلاهوالشيءذاكفإنوجديد،بدعةكلعنوالبحثالمجتمععلى

تعبيرآبوصفه،فالفن.فرويدعنهتحدثالذياللاواعيوالعقلبرغسونبهقال

نأكما.المنطقعلىالممتنعالأمروهوالحقيقةملامسةعلىقادرأيكونقدمحضأ،

وإن.الصوريالفكرمنأعمقمستوىعلىالبشريةالنفسلغةأيضآتكونقدرموزه
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أجواءعنشكبلاتعئرمعأ،والمقلقةالمثيرةوالموسيقىوالقصائداللوحاتهذه

التيالباخوسيةالعربيةالطقوستصورلسترافنسكي"الربيع"فطقوس.والبدعةالثورة

أبوهيميين!بمعظهمكانوافنانونالبدعتلكابتدعوقد.طقسيقتلفيذروتهاتبلغ

باريس.سكانومن

والاجقماعيالسياسيالفحرفيمعقولاللا

،الخبرةاختبرتهالذيالتعقلنتاجالناسلمعظمالسياسيةالآراءمعظم"ليست

الحكمهذاإن.العادةخلالمنالواعينصفأواللاواعيالاستدلالنتاجهوبل

ولاسغراهامكتابمناقتبسناهحكمهوالذهولذاكمذهلأالآنلنايبدولاالذي

معلمأالكتابهذاويعتبر."السياسةفيالبشرية"الطبيعةبعنوانالمعروف،اءس)3،ا

فيوالصادرالحجمالصغيرالكتابهذاففي.البريطانيالسياسيالفكرمعالممن

منذحققتقد"التمثيليةالديمقراطية9أنالأصيلالغابائيولاسيرى،م5891عام

حتىأنهأيضآولاسويرى.الأوروبيةالأقطاركافةفيانتصاراتم1867عام

نحوطريقهماتشقانالعامذاكمنذأخذتاقدالروسيةالنمساويةالامبراطوريتين

بدواالغربيةالشعوبأبناءمنالديمقراطيةطلابلكن.الدستوريةالديمقراطية

لأنوذلك.واختبارأتجربةعاشوهاحينمابهاأملهمخاببللاحائرينمرتبكين

.ترقبوهالذيالنظامعنالبعدكلبعيدأيزاللاكانمثاليسياسيكنظامالديمقراطية

معالمهاتحذدولممجهولةتزاللاأخرىسياسيةوظاهرات"آلات!هناككانتإذ

تقليدية.سياسيةنظريةتدرسهاولم

العالمولاالحقيقيالإنساندراسةيتعلملمالسياسةعلمبأنولاسشعرلقد

بصلة.العالمإلىولاالإنسانإلىتمثلاتجاريدمعبالتعاملاكتفىبل،الواقعي

الاقتصادميدانيفيعقلانيآإنسانآافتراضهالعلمهذااقترفهاالتيالأخطاءأضخموكان

تعانيالعقلانيةأنولاسرأىوقد.تحقيقهاإلىوساعيألصالحهومدركأ،والسياسة

باستئصالوذلكالمعتاد،إقامتهممكانعنالبشرترحيلعنناشئأواضحأتدهورأ

إلىبهموالقذف،المجتمعفيآمنأمكانآيجدونكانواحيثالقريةمنجذورهم

الأعدادتطفلأنذلكعلىزد.والمدنالمدينةعلىالمسيطرةالجماهيريةالغفلية

الصورهـايجادالآراءقولبةإلىيعمدونالساسةجعل،السياسةعلىالناسمنالغفيرة

شبهالذهنيةالعملياتبدراسةالنفسعلمبدأوهنا.الجماهيرأذهانفيالثابتةالفعلية

ولاسبدأوبذلك.أوقاتهممعظمفيالناسمعظمبهايقومالتيواللامعقولةالمعقولة

العقلنطاقبتوسيعيأملولاسوكان.الأنجلوسكسونالعلماءبعدفيماتابعهبموضوع
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بغيةالعناصرهذهودراسة،البشريالسلوكفياللامعقولةالعناصرعلىالتعرفخلال

عليها.والسيطرةضبطها

الاجتماععلماءمنمجموعةإلىأيضأبل،ويونعفرويدإلىفقطينضملموبهذا

بنضوجم1491وم0918عاميبينالممتدةالزمنيةالمرحلةتميزتوقد.البارزين

الجيلمرحلةكانتالمرحلةفهذه.بذاتهوقائمآمتميزآعلمأوصيرورتهالاجتماععلم

علمأمامالطريقمهدواالذينالروادهؤلاء،وسبنسروماركسكومتآثاراقتفىالذي

حيث،وآخرونفيبروماكسدوركهيمكإميلعلماءأعقابهمعلىوجاء،الاجتماع

الأسلافآفاقعلىالحفاظعلىوحرصوا،الروادأولئكتعاميموتنقيةبتهذيبقاموا

انتهىحيثمنفيبروبدأ،كومتخطهالذيالطريقدوركهيمفتابع.الدراميةوقواهم

الاجتماععلميبركبيلحقأنيستطعلمالبريطانيالاجتماععلمبأنعلمأ،ماركس

والداروينيينالارتقائيةسنبسرنظريةأننذكرأنينبغيوهنا.وألمانيفرنسيمن

الاجتماعية،النظرياتجميعمنهاغترفتهامآمستجمعأيشكلونكانواالاجتماعيين

لقد.اجتماعكعالمومكانتهدوركهيمقدرمنالانتقاصإلىيهدفلاهذاقولناأنعلمأ

منأي(،مدنيةإلى)نسبةالمدينيةالبيئةإلىالريفيةالبيئةمنبسرعةالفردانتقالكان

،الأمامإلىقدمآالاجتماععلمدفعفيأساسيأعاملأ،الحديثةالبيئةإلىالتقليديةالبيئة

الفاصلةالحدودأنإلىهنانشيرأنبناويجدر.ولاسغراهامعنهتحدثالذيالأمر

ماكسلدىالمعالمواضحةتعدلم،الشاسيةوالدراساتالاجتماعيةالدراساتبين

الاجتماعيةللظاهراتا"العلميةالدراسةلأننظرأ،ميشيلروبرتأودروكهيمأوفيبر

إلىينزعونالمرحلةهذهفيالاجتماععلماءوكانالأمورجميععلىتطبيقهايمكن

السياسيةالسلطةأشكاليدرسفيبرماكسوجدتوهكذا.السياسةعلىتطبيقها

السياسية،الأحزاببينيتفحصميشيلووجدت،الغربيالاقتصاديالنظاموأصول

بإحساسهمدفوعأ،والجماعةايلافرادبينالعلاقةعلىاهتمامهيركزدوركهيموألفيت

فائقةبسرعةيتحولالمذكورالمجتمعيشهدوهوالمعاصر،الأوروبيالمجتمعبقضايا

صناعي.مدينيمجتمعإلى

منهامآعلمأوصيرورته،الاجتماععلمنشوءسببعنتساءلناإذاونحن

فيقبلمنلهوجودولاتمامأمجهولأكانأنبعد،الزمنهذافيسيماولا،العلوم

المجتمعونشوءالتقليديالمجتمعانحلالإلىيعودذلكفيالسببف!ن،العلومتاريخ

بالمجتمع)3ء،،!!(اإباريموريسالفرنسيالروائيدعاهمابالأحرىأو،""المديني

يصبحلاآنذاك،ومستقرآالأركانوطيدالمجتمعيكونفعندما.الجذورالمعدوم
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ولا،بهومسفمأقائمأأمرأبوصفهالناسإليهينظربل،السؤالأوللتساؤلموضوعآ

علمتحولوراءالرئيسيالسببانفيهشكلاومما.دراسةاوإمعانإلىيحتاج

إلىيعودإنما،ميدانهفيألمانياوتقدمالعلوممنأساسيعلمإلىألمانيافيالاجتماع

حيث،عشرالتاسعالقرنأواخرفيألمانياشهدتهالذيالمعتادوغيرالمفاجىءالتصنيع

متقدممجتمعإلىالقرويةالبيئةذيالتقليديالمجتمعمنفائقةبسرعةألمانياانتقلت

مجتمعه.عنالفردواغترابوالمصانعالكبرىالمدنفييتمثل،وحديثوتكنولوجي

الألمانيالاجتماعلعلمالأولالرائدانهمكعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتوخلال

واعتبر.والمجتمعبالجماعةسماهمابينالفارقدراسةفيحأول+ه+()3تونيسفريدريك

هذاأنورأى.الحديثةللدولةالكبيرالمجتمعمنتماسكآوأشدأصغرالجماعة

أوسعبحريةالمجتمعداخليتمتعالفردوان،الجماعةمنتعقيدآوأشدأوسعالمجتمع

الاجتماععلمروادمنأيضأوهذا3(،ا))حول+أسيملجورجقامكما.ذاتهيفقدلكنه

أعمقأنرأىوقد.البشرحياةفيالجديدةببيئتهاالمدينةتأثيربدراسة،ألمانيافي

أماموفرديتهاستقلالهعلىالمحافظةفيالإنسانرغبةعنتنشأالحديثةالحياةقضايا

والحوافزالحريةمنالمزيدللفردتوفرالمدينةفيفالحياة.الاجتماعيةالقوىطغيان

علاقاتهوتقطعجذورهأيضآتستأصلولكنها،معارفهنطاقلتوسيعوالفرص

الاجتماععالماتخذوقد.الذاتيةهويتهمعرفةعنعاجزأبالتاليوتجعله،الاجتماعية

كانفلقد.لأبحاثهرئيسيآموضوعأالقضيةهذهفيدوركهيمإميلالكبيرالفرنسي

قدالاجتماععلمبأناعتقدوقد،المجتمعأعضاءبينالتضامنبانعدامالبالمشغول

ويرتبط.أرقىتضامنمنشكلإلىبهيفضيطريقعلىالعثورفيالإنسانيساعد

اللاقياسمصطلحوأنكما.ابتدعهمنأولكانإنهإذدوركهيمباسمالتضامنمصطلح

بهذادوركهيمعنىوقد.الجديدةالأزمنةمصطلحاتأهممنهو)حاولهولول(

.وتقودهترشدهاجتماعيةسلطةأيةتوجدلاعندماالفردينتا!الذيالقلق،المصطلح

عنيعجزبدونهاإنهإذ،السلطةتلكمثلإلىالحاجةبمسيسالفردأنيرىفدوركهيم

المرتبكفالإنسان.نفسهفيالسعادةيشيعلاالذيالأمر)5!ص!(،للأناالحدودوضع

ذاتهخارجللقيممنبععلىيعثرأنيستطيعلاوالذيوالدينللتقاليدالفاقدالحائر

الإنسانتأكيدإنه،بالجماغةتماسهانقطعوقدشخصيلاعالمفيوحيدأويعيش

علماءمنالروادوخهولذلك،المعاصرالصناعيالمدينيالمجتمعفيالأنموذجي

إلىالقريةمننزحواالعلماءفهؤلاء.الإنسانهذامشكلةحلإلىاهتمامهمالاجتماع

أرهفتقدوشملدوركهيميهوديةأنذلكعلىزد.وثقافةعقلأصدمتهمالتيالمدينة
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جامعةفيطالبأيزاللاوهويشعركانالفذ،الغلامةفدوركهيم.بالاغترابإحساسهما

ألقتالذيالمعاصرالإنسانمعاناةوعاشااختبراوقد،ومعزولمتوحدبأنهالسوربون

وحيرةارتباكمنالحياةهذهفيبماالحديثةالمدينةفيالحياةدؤامةفيالأزمةبه

وتعقيد.وضخامة

)م!ه!للا(فيبرماحس

هذاويذكرنا.الذهبيعصرهفيالاجتماععلماءأعظمهوفيبرماكسأنشكلا

،هيدلبرغجامعةفيأيشاذأفيبرعملوقد.يونغبكارلالغزيربإنتاجهالكبيرالعالم

العمر.منوالخمسينالسادسةيتجاوزلماوهوم0291عامفيوتوفي

تهذيبحاولوقد.مارك!سكارلمنونظرياتهآرائهمنالكثيرفيبرماكساستلهم

الد!راساتإلىالعلميماركسمدخلأبحاثهفياعتمدلكنه،وصقلهاماركسفجاجات

بدورالقيامإلىويتوق،سياستهفيليبراليأوكان.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

وجدالامبراطوريةلألمانياالشديدلانتقادهنظرأولكن.العامةالحياةفيوفعالنشيط

ببعضالأولىالعالميةالحربخلالقاملكنه.السياسيالميدانإلىمسدوداطريقه

ولكنه.وأهدافهاالحربتلك،غيورألمانيكوطني،ساندإنهحيث،الرسميةالمهام

الألمانية.للسياسةالحادةالانتقاداتليوخهبعدفيماعاد

وعندما.ميشيلروبرتالديمقراطيالاشتراكيللعالمحميمأصديقأفيبركان

الجامعة،قرارفيبرشجباليساريةميولهبسببأستاذآميثميلتعيينالجامعةرفضت

والمذاهبالأغراضلخدمةالعلموتسخيرالأكاديميةالحريةبخنقعليهاالقائمينواتهم

القائدجعله،السياسيةوجرأتهاطلاعهوسعةفيبرذكاءإن،القولوزبدة.السياسية

شهرةعليهأضفتالتيمؤلفاتهأهمولعل.ألمانيافيلجيلهوالأخلاقيالفكري

وأ"،الرأسماليةوروحالبروتستي!نيةإالأخلاقيةبعنوانالشهيركتابههو،واسعة

."العامالاقتصادي"التاريخعنوانيحملكتابفيالمجموعةمحاضراته

السياسة،مناللامعقولالجانبالإدراكتماميدرك،اجتماعكعالم،فيبركان

لأبحاثه.الرئيسيةالمواضيعأحدجعلهوقد

للمجتمعالتاريخيالظوروبمسار،السياسيةالقيادةبأشكالفيبرافتتنوقد

.اءولهأ،4،()ولها،!شزأالعقلنةمبدأعلىالأساسيةتهاهتماماأحدانصبوقد.والدولة

وللعملياتللقواعدوالخضوعالانتظامإلىالأشياءنزوعالمبدأبهذافيبرويعني

فيوهمالاشتراكيينللديمقراطيينيحدثميشيلالعالمشاهدهماوكان.المنتظمة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.البشريالتاريخمبادىءمنعامكمبدأفيبريراهوكان،البيروقراطيةإلىطريقهم

وأالرومانسمنمنطلقة،فيبريرىكما،تبدأ،والدولةالمجتمعأشكالأوفالمؤسسات

والحكومة،علمأتغدوفالموسيقى،بتأثا)!ولأ،ولهول("تينآرو"وتصبحتستقرثم،لسحرا

الافتتانمنالناسويتحرر،العفويةتنعدمالعمليةهذهوخلال.بيروقراطيةتمسي

ونيتشهفيبرويشترك.الحرةالروحمنالقيادةأزمةالمتفذلكالخبيرويتسلم،والسحر

منبدلأالخدمصغاروبإنجاب،النفسعظمةبفقدانالمعاصرالعالماتهامفي

السلطةلشكلحدآثمةأنفيبرويرى.ذاتهالوقتفيتزدادالكفاءةولكن،الأبطال

لأنها،والطوارىءالأزماتمستوىإلىالارتفاععنعاجزةفالبيروقراطية.البيروقراطي

الاستثنائية،الظروففيأما.والاستقرارالطمأنينةظروففيإلاالعملتستطيعلا

وهناق!"ح()حأ،!*3بالاستهوائيفيبريصفهالذيالقيادةمنالنوعذاكإلىالناسفيرتد

البشرإليهفينصاع،عبقريتهأوشخصيتهبقوةسلطانهويفرضالعظيمالإنسانينتصب

ماالاستهواءعلىالقدرةمنعشرالتاسعالقرنفينابليونأظهروقد.أوامرهويطيعون

الدينرجالمنالقادةبعضبأنعلمآتقريبآ،عامألفيقبلمنهاقيصريوليوسأظهره

ذلكعلىزد.الاستهوائيةالقدرةتلكمنشيءلهمكانت،أخرىميادينفيالقادةأو

الآسرةالشخصياتبعضإلىيفتقروالم،عشرالتاسعالقرنأواخرفيالبشرأن

جميعأهؤلاءكانإذ،بلافاتسكيوالأنسةإديبيكروماريجورجوستيفانكتولستوي

غامضة.بأساليبالقيادةيمارسون

إلىوئختزلمؤسساتإلىالاستهواءمنجزاتتتحولماسرعانأنهفيبرويرى

نصبسببأو،والعادةاليومبهنؤمنأونفعلهماوإن.البيروقراطيةلتقاليدوفقأروتين

الاستهواء.علىبالقدرةتتمتعشخصيةإلهاممنبالأمسكان،عليهالروتينقانون

وأيضأ)5(حء،ء(باريتو)2(إلىبالإضافةميشيلروبرتصديقهمعفيبرواشترك

قانونيةمنوأساليبهاالسلطةأشكالبموضوعالاهتمامفي،)اءعهث!(سوريلجورج

لفهمجهودهمعظمكزس،تاريخيأاجتماعيأعالمأبوصفهوهو.واستهوائيةوتقليدية

الجبارةالسياسيةودولتهالاقتصاديةوعقلانيتهبرأسماليتهالغربيالمجتمعخروجكيفية

مراحلمنمحتومةكمرحلةالغربيالمجتمعيزلم،لماركسخلافأوهو.الوجودإلى

منقرونخلالوتطورنشأ،نوعهمنفريدأكيانأاعتبرهبل،المجتمعاتجميعتطور

يسمىبماافتتانهيكنولم.القديمةاليهوديةالديانةإلىالشيءببعضويدين،الزمن

)الأخلاقيةكتابهففي.بهونيتشهماركسافتتانعنيقل،الديناجتماعبعلم

فهمها،أسيءماكثيرأالتي،الشهيرةطريحتهلنايقدم"الرأسماليةوروحالبروتستينية
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هذاتفاعلهاعنوينشأ،الدنيويةالفعالياتمعتتفاعلالدينيةالنظرياتبأنوالقائلة

تحليلأنكما.الرأسماليةوبينالبروتستينيةبينعلاقةئمةوأن،مميزحياةأسلوب

أعلنالذي)،ع،6+،03(سومبارتفرنرلاهتمامموضوعآكانالمعاصرةالرأسمالية

الغفلية.تفرضملامحمنلهابما،الرأسماليةلبيروقراطيةكراهيتهعنبوضوح

كعالمحتميتهفإنلذلك.جديدنظامأوبمذهبالناسعلىفيبريخرجلم

مواضيععلىالأضواءتسليطوفيخاصةميادينفيالثاقبةبصيرتهفيتنحضرومفكر

كباريتو.متشائمآعامةبصورةفيبركانولقد.لغتناإلىالمصطلحاتإضافةوفي،معينة

المتشائمالاستسلامعلىيقومالاجتماععلمأن)عس!!ولن!(رنجرفريتسالمفكرويرى

دللوقد."المأساةأمامالعقلانيللإيضاحأعلىبطوليمثلإهـانه،التحديثأمام

علىيطلعاننافهذان.وغريبآشاذأعقمآعقيمآكونهعلىوباريتو،فيبرخلالمن،الفهم

القيامعنتشلنامعرفتناويجعلانالطوباوياتبرفضويطالبانناالمحتومةالعالمنواقص

كتابهأصدرحينما،باريوفلفريدواللامعالإيطاليالمفكرقالولقد.فعلبأي

لهذاسيكونبأنهيعلمكانلوأنه،م5191عامه،،،،،ع+(أ!3،ح!هاهأحه)س!ا،عس!ولس!د!

ماركسكارلباريتواتهموقد.أصلآكتبهقدكانلماالقزاءمنغفيرعددالكتاب

والطبقاتالجماعاتبينالسلطةعلىالصراعأنيرىكانباريتوأنإذ،بالطوباوية

البروليتاريافإن،ماركسكارللبروليتارياالنصركتبإذاوإنه.أبدآينتهيلاصراع

ويذكرنا.سلطانهاعلىالآخرونسيتمردماوسرعان،جديدةحاكمةطبقةستصبح

"هوبس"ب،السلطةعلىأنانيصراعإلىالعلياالمثللجميعالساخراختزالهفيباريتو

إدراكناهو،الحريةلتدعيمسبيلأفضلأنباريتوويعتقد.مكيافيلليالإيطاليبسلفهأو

فقطحينذاكإنناإذ،السلطةلحقائقالسليموفهمنا،العلياالمثلفيالكامنةللأوهام

هـالحاقالنخبةبحكميطالبكما.ممكنحدأبعدإلىالسلطةجماحمنالكبحنستطيع

إلىيتجاوزهولا،بالوصففقطيكتفيباريتولكن.الحاكمةبالطبقةمحتملثوريكل

الأوروبيةالطبقةبمستقبلمتفائلآيكنلمأنهكما.رسمهأوالطريقمعالمتحديد

السلطة.إلىنوازعإلىالأيدلوجياتجميعاختزالبإمكانيةمقتنعآكانوقد.الحاكمة

العاطفيةالعواملتنصنيفمحاولته،باريتواجتماععلمفيالطريفةالملامحومن

وراءالكامنةبالفضالاتيسميهاوالتي،والأيديولوجياتللنظرياتالمحددةالأساسية

الفكرية.الأنظمة

النفسعلماءمناللامعالجيلذاكبهاقالالتياللامعقولةكانتتلك

غموضأأشدعقليةعملياتواكتشفواالشكليالمذهبعلىهؤلاءثارلقد.والاجتماع
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كانواأنهمالعلماءهؤلاءفيالمفارقةولكن.وينطمرالمعقولئدفنحيث،وعمقآ

يضربعندهمالعقلنجدوهكذا،اكتشافاتهمفيوالمعقولالعقلانيةقوىيستخدمون

ويلغيه.العقل

يندفعونوكانوا،ومعرفةفكرجهابذةكانواالعلماءهؤلاءأنمنالرغموعلى

هموممنمتحررينأبدأيكونوالمأنهمغير،والمعرفةالعلمعنباحثينبإخلاص

بمشاكلويتحسسونالغربيعانيهاالتيالأزمةيرونكانوافجميعهم.وشجونهعصرهم

علمعنيتحدثكاندوركهيم"إن:)وله!ول(آرونريمونقالولقد.وقضاياهالمجتمع

علىقادرالاجتماععلمبأنيعتقدوكان،نبيحماسةكأنهاأخلاقيةبحماسةالاجتماع

المعدومالمجتمعوتجنبالتضامنتحقيقسبلإلىبإرشادهالمعاصرالإنسانإنقاذ

كارلكانولقد.للوجوديةسلفمننوعكأنهأحيانأفيبرويبدو."والقياسالقواعد

خيبةاضطرتهإذ،مرارةوأشدهمموضوعيةأكثرهمفهوباريتوأما.طلابهأحدباسبرز

فلكيمعتقدكلعنتخليت"فإذا.كليأيكونيكادانسلاخأمجتمعهعنللانسلاخآماله

أوليجبيأ".موقفأمتخذأبهاتهزأوأنمنهامبعدةعلىتكونأنينبغي،الحياةتحتمل

لرفضاستراتيجيةبمثابةعلمائهمنالعديدإلىبالنسبةكانالاجتماععلمأنوالحق

عاداتمنلها"يا:القولبغيةالمجتمععنبالاغترابالتظاهرأما.هجائهأوالمجتمع

بهاا،يقومونمضحكةأعمالمنويالها،المنحرفونالقومهؤلاءيتبعهاوغريبةشاذة

عندومونتسكيوسويفتإليهاعمدقديمةحيلةخدعةكونهعنيزيدلاالأمرهذافإن

عزفوهكذا.تمامأذلكيفوموناجتماععلماءبعضوهناك.للمجتمعهجائهما

ملحديدرسهموضوعأالقريةأبلهمنيتخذالذيالعلمبأنهالاجتماععلمأحدهم

الترجمةأوللتفسيرموضوعأيكونقدبالذاتالاجتماععلمأنوالحق.القرية

والأفكارالنظرياتمنمجموعةمنتتكونفلسفةأيضأهوأنهإذ،السوسيولوجية

بعناصرهوكذلكالاجتماعيةزمنهابظروفوترتبطمعينزمنفيوتنشأوالتصورات

الأسلافعاداتانحلالهوالعلملهذاالرئيسيالحافزكانلقد.والفكريةالشرطية

بدأتوقد،الغربيةالحضارةمراحلمن!"التحديثخلالالتقليديةالمؤسساتواندثار

عامقرابةإلابهاالحادالشعوريشعروالمالناسولكن،م0018عامفيالمرحلةهذه

.م0187

ولينينسوريل

التغثرلذاكنتيجةفقطجاء،والفنوالآدابالفلسفةعلىاللامعقولتطفللعل

استئصالجرىفلقد.الذاتيةهويتهمعرفةعنعاجزأالفردجعلوالذيالسرعةالبالغ
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التبدلبهمقذفثمومن،السنينمئاتمنذمستقرةبيئةمنالبشرمنالملايينجذور

وانطلقواالجديدالواقعهذامعالسياسيونالمنالرونتجاوبوقد.جديدةبيئةإلى

الأسطورةمنجاعلين،السياسيةاللامعقوليةعلىخاصةبصورةويعلقونينطرونه

ففي،ونظرياتهملأبحاثهممواضيعوسواهاالساحرةوالزعامةالسياسيوالاستهواء

وهتم!إ.وموسولينيلينينيتخلقكانالزمانرحم

البشرية،الكتلمجتمعوأزمةواغترابأدبيةمناللامعقوليةمواضيعمعوترابطأ

الحقبة.تلكفيالانتشارواسعتيكانتااللتينوالقوميةالديمقراطيةإلىالعودةنستطيع

التيالقوميةالديمقراطيةالحضارةمنسخريتهعنمرارأيعئرالمغتربكانلقد

يعقوبنيتشهصديقاعتقدوقد.تربتهمنالجماهيريالفردجذوراستأصلت

لنأوروبابأن،الإيطاليةالذهضةلعصربدراستهالشهيرالسويسريالمؤرخبوركهاردت

الكثيروناستسلموقد."الطبيعياللامساواة!بنظامالعملإلىتعدلمماعافيتهاتستعيد

للدولةالبربريةالبشريةالكتلغزوفيتأملهمحينوذلك،الحضارةمنلليأس

الديمقراطيةس!عع!!()3بارسموريسالكبيرالفرنسيالكاتبربطوقد.والمجتمع

منالشخصيةمطموسةضواحيفيهـاسكانهتربتهمنالمعاصرالفردجذورباسئصال

.لونأولهوجهلارقمأأصبححيث،المدن

ويقولمستبدةقويةبزعامةبالاشتراكيةيناديالسياسيبارسمنهاجوكان

السامية.وبمناهضةالزراعيبالمذهب

بهوأعني،علمأوأوسعنفوذأباريمنوأشدآخرفرنسيسياسيمنطروهناك

ولهأ،حول("الفرنسي"العملحركةوزعيممؤسس)3،+ول،ول(موراشارلباريصديق

وكان،الفرنسيتينوالعقلانيةالكلاسيكيةفيفولتيرنهجمورانهجوقد.3أءحول،ع3)ح

التيالفرنسيةالقوميةبالتقاليدالاستمساكضرورةعلىويشددبالنظامالإيمانعميق

الحديثللمجتمعكراهيتهكومتعنورثوقد.معأومعقوليةكلاسيكيةتقاليداعتبرها

وأالانضباطمبدأإلىوافتقارهاالديمقراطيةمنوسخرالفوضويةفيمفرطأبوصفه

القيادةحصرإلىالحاجةموضوعالشديدالاهتمامأولاهاالتيالمواضيعومن.النظام

منقلةقيادهادائمآتسلسالغوغاءبأنيؤمنكانفمورا.والذكاءبالحزمتتصفبأقلية

بلوغها.إلىوالسبلمقاصدهميعرفونالناس

.ثءح(اء3،0ول!)أه"باسمعرفتكتائب"الفرنسي"العملحركةنظمتوقد

فيمانهجوقد.الشوارعفيوالقتالالشغبعلىالتحريضالكتائبهذهمهمةوكانت

التيالنظرياتومن.الكائبتلكمثلتشكيلفيالنهجهذاوالنازيونالفاشسشيونبعد
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وقد."المتحدة"الدولةنظريةالأولىالعالميةالحرببعدمالفاشس!تيةموراأورثها

حركةأنمنالرغموعلى.الاشتراكيةالكاثوليكيةالحركةمنالنظريةهذهمورااستلهم

واسعنفوذلهاكانأنهغير،ونظامهاالدولةعلىخطرآتشكلتكنلم"الفرنسي"العمل

هذهأنومع.الأولىالعالميةالحربنشوبقبلوذلك،الجامعاتطلاببينللغاية

لكنها،بعنفالجمهوريةتناهضالعشرينالقرنمنالأولالعقدفيكانتالحركة

وذلكقواها،بكلالفرنسيةالجمهوريةمساندةإلىم1291عامأعقابفيتحولت

وطنيتهافيالتعصبغايةمتعصبةكانتإنهاإذ،الأفقفيالحربنذرتبذتحالما

وقلمهلمورامنبرأأمستشهيرةصحيفةأصدرتوقد.شرسةكراهيةلألمانياوتكن

مقتصرةأبحاثهتكونوتكاد.والكتبوالنشراتالمقالاتمنبفيضتدفقالذيالسئال

شعواءحربأشنكما.والساميةالديمقراطيةومناهضةوالتقاليدالقوميةالمواضيععلى

المحافظللمذهبالرئيسيالرائديعتبرمورافإنولذلك.الليبراليةالبرلمانيةالدولةعلى

الأولى.العالميةالحربأعقابفيأوروباعرفتهالذيالثوري

سوريلجورج،م1491عامقبلماالفرنسيينالسياسيينالمنظرينأبرزومن

غير،ماركسيةأصولذاكانسوريلجورجأنومع.وشهرةفكرآلمورانذأيعتبرالذي

.الثوريالراديكاليمذهبهفيوبرغسوننيتشهبينوزاوجاللامعقولمذهبتبنىأنه

الثوريةعنوبعيدينبيروقراطيينأصبحواقدبأنهمالتقليديينالاشتراكييناتهموقد

أيضأاعتقدكما.الثوريةمعالبتةتتثقانلاوالماديةالعقلانيةبأناعتقدإنهإذ.وروحها

بهاللتسليمتمامأمستعدأوكان.رؤيويدينمننوعأأصبحتقدالماركسيةبأن

ويعتبروشهدائها،المسيحيةقديسيبمثابةالمضربينالعماليرىكانأنهإذ،كدين

أسطورة،الاشتراكية""الأسطورةعنب!سهابكتبوقد،كنيسةبمثابةالاشتراكية

سياسيآمنطرأكانسوريلأنفيهشكلاومما.العامالاشتراكيالإضرابأو،الثورة

فيوماركسنيتشهروحيبينمزجوقد.معآوالمجتمعبالعقلإيمانهفقدلكنهلامعأ،

محطأكانااللذينلينينوبلشفيةموسولينيفاشسشيةفيبعدفيماتبدتفلسفةمننوع

ومناهضأ،ونظامككيانللدولةرافضأفوضويأ،الأساسفيسوريلوكان.لإعجابه

لدكتاتوريةوكذلك،الإيطاليالفاشسشيالمذهبفيوالقوميةوللدولانيةالإكراهلمبدأ

التيالثوريةبالنخبةالراسخالإيمانيؤمنكانولكنه.استبدادهافيالمفرطةلينيندولة

الاشتراكيةدين،الجديدالدينأوالأسطورةباسمالبرجوازيةالمدنيةستدمر

منوسليمةبطوليةنظيفةطبقة،الأسطورةهذهفيالعاملةالطبقةوتبدو.البروليتارية

القديمالنظاملتقويضالكافيةالشراسةشرسةالكبد،غليظةأيضأتتجلىولكنهاالفساد،
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نيتشهحديثفورآنتذكرالصددهذافيسوريلأوردهفيمانتأملحينماونحن.الفاسد

أنهسوريلويرى.سوريللدىالعملئياباللابسونلكنهمالشقر""الوحوشعن

الطبقةبزعامةالحديثةالأوروبيةالحضارةبأنويعتقد،مابشيءتؤمنأنللمدنيةينبغي

تمتلكتزاللاوحدهاالبروليتارياوأن،الإيمانعلىالفردقدرةشفتقدالبرجوازية

بالئورة.الأقلعلىتؤمنتزاللاإنهاإذ،القدرةهذهمثل

ستفجرالتيهيالعمالنقاباتبأنسوريلاعتقد،الفكريةحياتهمطلعوفي

أمليخيبةأصيبم0191عامقرابةولكنه.النصرإلىوتقودهاالبروليتاريةالثورة

يغازلأخذلذلك،والبرجوازيةالماديةفيغارقةوجدهاإذ،العمالبنقاباتشديدة

وبهذا؟العزائمهـاحياءالحياةبعثعلىالقادرةالأسطورةهيبأنهامعتقدآ،القومية

بعدمافاشسشيةبحلولالنذيربمثابةكانتبنظريةوطلع،ونهجآعقيدةمورامناقترب

والتضامنالثوريةالحيويةمنمزيجآكانتالتيالفاشسشيةتلك،الأولىالعالميةالحرب

سوريلانحرفوهكذا.ومذهبهلسوريلبالكئيريدينموسولينيفإنولذلك.القومي

.م1491وم5091عاميبينماتيارهافيانساقالتيالديمقراطيةعن

فلقد.اليسارأقصىبهأخذكذلك،النخبةزعامةبمبدأاليمينأقصىأخذوكما

الثوريالزعيميصبحأنالأولىالعالميةالحربخلاللينينالبلشفيةلزعيمقذر

الماركسية.الاشتراكيةالحتميةوبينالنيتشويالنخبةمذهببينيزاوجوأن،الناجح

العناصرمنوالتقدمللنظامالخالقةالعنيدةالتياراتالكاملالإدراكيدركلينينكانفلقد

يختلفوهنا.معقولآتنظيمآالتاريخيةالخامموادتنظيمخلالمنوذلك،الفوضوية

بئشىوالقيام،الانتخابحقنطاقتوسيعيحئذكانالذيماركسعنلينين

إلىستنتهيالأمورهذهمئلبأنماركسلاعتقادالديمقراطيةالسياسيةالإصلاحات

الأخيرالعقدحتىعاشالذيإنجلزفريدريكفإنوكذلك.البروليتاريةالطبقةانتصار

نأواعيةلأقليةيمكنخلالهكانالذيالزمنبأنيعتقدكان،عشرالتاسعالقرنمن

الاشتراكيينوجدتوهكذا.وتقضيتصدمقدالثورةإلىواعيةلابأكثريةتدفع

بلوغمنتمكنهمالتيبالديمقراطيةالإيمانإلىبالثورةالإيمانعنيتخلونالغربيين

قوانينفإن،ماركسنظريةصحتإذاإنهيقولونفكانوا.مشروعةبوسائلالسلطة

الطبقةفأعداد.محتومأأمرآالرأسماليالنظامسقو!منتجعلالاجتماعيالتطور

أخيرأسيوفرالذيالأمر،الطبقيالوعيانتشارفيتزايدويرافقهاباستمرارتتزايدالعاملة

لذلك.السلطةمراتبإلىالعاملةبالطبقةوسيرتفع،النيابيةالمجالسفيأغلبيةللعمال

الثورية،والمؤامراتللتآمرضرورةثمةتعدلمنجآنهالراسخالاعتقادالاشتراكيوناعتقد
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ولكن.الاشتراكيةإلىالتحولحتميةعلىالجازمالتأكيدأكدقدماركسأنسيماولا

التآمرأنروسيافيبدافلقد.الغربحالعنتمامأمختلفةكانتروسيافيالحال

التوفيقإلىلينينعمدولذلك.الرجعيةالاستبداديةلمقاومةالوحيدالسبيلهوالثوري

تمثللينيننظرفيالبروليتارياكانتفلقد.الماركسيوالمذهبالثوريةالأساليببين

طليعةقياميستوجبالذيالأمر،بالفعللابالقوةموجودةإرادةلكنها،التاريخإرادة

:فيقوللينينولستطرد.طريقهممعالموتحديدالعمالصفوفبتنظيممدربةماركسية

فهمهاالمتحفزةللقيادةينبغيلكن،وموجودةقائمةالاجتماعيالتطورقوانينإإن

تحينفعندماولهذا.الرجاليصنعهإنما،بنفسهنفسهيصنعلافالتاريخ،واستغلالها

علىويتوجب.عليهبالثورةالنظامتفاجىءأنالزعامةعلىيتوجب،الحاسمةاللحظة

حقبةوتدشنالنصرإلىالثورةتقودأنوالذكيةوالعنيدةالمنضطبةالبروليتاريةالطليعة

.الإرهاببذلكوأعنيثوريةمغامرةكل،كماركسي،لينينرفضوقد."الاشتراكية

بالأساليبالمنادينالغربيينالاشتراكيينالديمقراطيينمندائمأيسخركانلكنه

نأيرىكانفلينين.السلطةإلىطريقآالثورةمنبدلآالمشروعةالديمقراطية

بأنيؤمنيكنولم.بهاوالمؤمنينالغربيةالاشتراكيةأفسدتقدالبرجوازيةالديمقراطية

تحقيقفيللبروليتارياالنجاحأسبابتوفرالتيهيالبرلمانيةوالإجراءاتالبرلمان

هـان.النصرإلىالسبيلوحدهاهيوتخطيطآدرسأالمكتملةالثورةأنبل،رسالتها

الطليعية.النخبةمنفقطتتألفأنيجبالثورةهذهقيادة

المؤتمرهذاوأسفر.الثانيمؤتمرهمالروسالاشتراكيونعقدم3091عاموفي

وتنظيمإنشاءبضرورةلينيننادىوقد.الديمقراطيةموضوعحولالحادخلافهمعن

علىللإستيلاءالنخبةهذههـاعداد،انضباطهفيوشديدأدقيقآتنظيمأالحزبمننخبة

عاميبينماالواقعةالمرحلةمعظملينينوقضى.والعنفبالقوةبهاوالاحتفاظالسلطة

النشراتوكتابةالمطالعةعلىانكبحيثسويسرا،فيمنفاهفيم1791وم0091

وكذلك،م5091عامثورةفيضئيلأثرسوىلهيكنولم،الصحففيوالمقالات

لكن.مهووسأرجلآتعتبرهكانتالأكثريةإنإذ،الأنصارمنالقليلإلاحولهيتحلقلم

ثوريأزعيمأليصبحالفرصةلهوفراقدالقيصريالنظاموسقوطالأولىالعالميةالحرب

عظيمآ.

والمثقفونالديمقراطية

الاشتراكيالديمقراطيميشيلروبرتوباريتو،فيبرماكسصديقاكتشف

هذاعلىأدلتهمنالكثيراستمدوقد.الحديديالأوليغاركيةبقانونسماهماالألماني
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بأنيعتقدميشيلروبرتوكان.الألمانيالاشتراكيالديمقراطيالحزبمنالقانون

الديمقراطيةبالعفويةيبدأ،الأخرىالمؤسساتوكذلك،السياسيةالأحزابحياةتاريخ

الاشتراكيونبلغم0191عامفقرابة.الأوليغاركيةإلىوينتهيالبيروقراطيةإلىوينتقل

وتديرالقراراتتتخذنخبةتقودهموكانت.والنضوجالاكتمالمرحلةالعمالونقابات

النخبةهذهتوجيهتتبعوالاشتراكيينالنقاباتمنالأكثريةوكانت،الحزبمؤتمرات

بهذهانحرفالأوليغاركيةإلىالنازعولكن.القيادةفيأساليبهاعنوراضية

وهكذا.فالأوليغاركيةالبيروقراطيةإلىبهاودفعالديمقراطيةطريقعنالمجموعات

فيوالصادر(السياسية"الأحزاببعنوانالشهيركتابهفييعالجميشيلروبرتوجدت

التنظيمإلىونازعهاالقيادةإلىوافتقارهاولامبالاتهاالجماهيرفتدو،م1591عام

وإنكليزية.وفرنسيةإيطاليةمناللغاتإلىهذاميثصيلكتابتزجموقد.البيروقراطي

تخضعلكنها،الديمقراطيالنظاممنجزءهيالسياسيةالأحزابأنميشيلرأىوقد

وذلك،المعنىمنالقيلسوىالانتخابفيالفردلحقفليس.ديمقراطيةغيرلقوى

الشعاراتويحددالمرشحينيسميدقيقلتنظيمالخاضعةالسياسيةالآلةتوجههحينما

معالانسجامبغيةالحثيثةالجهودبذلواقدالكثيرينأنخلافولا.المواضيعويطرح

معينحدوإلىوفرنسا،بريطانيامنكلفيبنجاحطريقهاتشقكانتالتيالديمقراطية

بزعامةالفرنسيينالكثالكةمنمجموعةقامتم0191عاموفي.وإيطالياألمانيافي

وقد.والديمقراطيةالمسيحيةبينالتوفيقبغيةجذيةبمحاولة)عحأ!ول،3(سانييرمارك

لها.والترويجنظرياتهالنشرممكلأ(3أا)!هاسيللونلوجريدةالمجموعةهذهأصدرت

عاميبينماولهولس!"(7)عس!أرنوفييهشارل(كنتإلى)نسبةالجديدالكنتيوتصدى

العالمتلميذهصزحوقد.المعتدلةالديمقراطيةعنللدفاعم5918وم1872

فيبالعيشويفخرليعتزالمرءأإن:قائلأميشيلروبرتالشهيروالاجتماعيالسياسي

إليها.الاشتراكيينارتدادهوالديمقراطيةإلىارتدادأهمولعل."الديمقراطيةرحاب

بأنوسفموااقنعواقدالغابائيونوكذلكالماركسيونالاشتراكيونفالديمقراطيون

الدوائرأنذلكعلىزد.الاشتراكيةالثورةإلىحتمأستفضيالديمقراطيةالوسائل

سفمت،شديدينوحذربشكالديمقراطيةإلىتنظركانتالتيوالبرجوازيةالمحافظة

سلبيأ.تسليمأالأقلعلىبجدواها

والسياسةالمجتمعفيالصامتةالثورةحولالجدلمنالتحتيالتياركانوهكذا

الجمهورالجديينالمفكرينمعظميجايىولم.عشرالتاسعالقرننهايةفيالفكريتخلل

الجماهيررفضوالكئابالمفكرينلهؤلاءالمميزالطابعكانفلقد.وتطلعاتهنزعاتهفي

53م/الحدبثالأورسالفكرناريخ
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المراكزإلىالناسمنبالعاديينوالارتفاعالقيمانهيارورفضالبشريةالكتلوحضارة

وهذا.رفضوهمالكلعنوانآوبرجوازيةبرجوازيمصطلحاستخدمواوقد.المرموقة

والمنطرينوالرمزيينكنيتشهأصالةأشدهمعلىفقطبل،جميعهمعلىينطبقلاالقول

وقد،والديمقراطيالقوميمجتمعهمعنراضينيكونوالمفهمالكبار-السياسيين

الفكرملامحأبرزهوالاغترابولعل.قيمهوتحذواتقاليدهورفضواعليهتمردوا

مجتمعهمعنوانسلاخهموالمثقفينالفنانيناغترابإنه.الحديثالأوروبي

،الناسمنالقلةعلىفهمهامقصورلرموزوابتداعهم،بهمخاصعالمإلىوانسحابهم

الميكانيكيللعالمكراهيتهممعانسياقأ،وعدميةثوريةحركاتإلىوانضمامهم

دائمأيكونوالمالعمالقةهؤلاءأنهنانذكرأنبناوجدير.النزعةوالماديوالتجاري

،الفكريالمجتمعإلىطريقهاتعرفلمفالأكثرية.الأكثريةلدىعريضةشعبيةذوي

رجالمنالعلياالطبقةمنأعضاءفقطتضمكانتالمثقفينفدائرة.اليومحالهابعكس

هذابأنالقولنكررأنعلينالزمأونرى.الأدبيةالصالوناتوروادوأكاديميينإكليروس

أحداول()ولص!األنولتركتبفلقد.قبلمنمعروفةغيرجديدةظاهرةكانالاغتراب

صلةعلىدائمأكانواالكئابإنة:يقولالفكتوريالعصرمطلعفيالكئاب

أولئكأنشكولا."وآرائهتقاليدهمعومتفقينبمجتمعهمراضينوكانوا،بجمهورهم

كانتانتقاداتهمولكن،مجتمعهمفيمابعضينتقدون،وآخرحينبين،كانواالكتاب

لاوتطويرهاالثقافةلتحسينيكدحونوكانوا.المجتمععنكمغتربينلاكمنتمينتصدر

أسطورةأشاعمنأولهمالرومانسيينبأناعترافناومع.والطوببالحجارةلقذفها

أشكالهبكلالفنأنغير،عليهوالمتفوقمجتمعهعنوالمنسلخالمتوحدالفناناغتراب

منأكثرعشرالتاسعالقرنفيالمجتمعمعيتفقالفكتوريالعصرفيالأدبوكذلك

حيثالقرننهايةنبلغعندماولكن.بالبوهيمييكنلميومذاكفالأديب،واياهاختلافه

خلالنرىإذ،آخرعالمأدخلنابأننانشعرعءول(،4الأ)5(هارديطوماسيطالعنا

فيذلككانوسواءوتغير،تبدلقدشيءكلأنعشرالتاسعالقرنمنالثمانينات

المنجزاتجميعبأننحسإذ.الروايةأوالفلسفةأوالدراماأوالزيتيالرسمأوالشعر

افتقارأوافتقاره،الأعمىالعالمللاأخلاقيةوبكراهيةبالمرارةتفيضالميادينهذهفي

وهكذا.عليهتسيطرالتيوالوحشيةوالبربريةالقسوةوتصوير،وهدفمخططإلىكليأ

بطلاتفيهتعيشالذيذاتهالأخلاقيالعالمفيتعيشلاهارديبطلةح+()53تسنجد

الأمرهذايكونوقد،وحدثاستجدقدمافأمر.أليوتجورجوحتىوديكنزتكري

.أخرىأشياءومنالباث!ريةالكتلوثقافةوالرأسماليةالداروينيةمنمزيجآ
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بياامحتهاو

الحربوراءالفكريةالأسباب!
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النهضة!الحرببعدمامحالمتث!اؤمية

الأصول!العثربناتفيالأئية

للفادثسشيةالفكرية
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اسوأهمانبينما،واقتناععقيدةكلالىيفتقرالناسأفضل!ان

.وانفعالآ"توترأيتفجر

بتلرييتس(أوليم

الأولىالعالميةالحربوراءالفحريةالأسباب

منهاشيئأتستعدولمتوازنهاأفقدتهاهائلةكارثةبأوروبانزلتام149عامفي

أوروباوعانتالدوليةالعلاقاتنظامانهارالعامذاكففي.العشرينالقرنمنتصفقبل

روسيا،فيالحمراءالثورةانتصارإلىانتهت،رهيبةمجازر،أربعسنواتطوال

الصوريشكلالذي1،مر،ألمانيافيالنازيةالثورةثمومن،إيطاليافيالسوداءوالثورة

التوتالتيارية.للديكتاتوريةالثلاث

المنتصرةللدولبالنسبةالسلبيةالمعنويةنتائجهاأنعلىالحربدللتولقد

الأقطاربمعظمالحربوانتهت.المهزومةالدولفيعليهكانتمماأثرأأخفجاءت

الدعايةأمامالحقيقةوتراجعت.والاجتماعيةالسياسيةوالفوضىالإفلاسإلىالأوروبية

بالإنسانكفرتكلبيةفلسفةمنجديدنوعالحربعنونشأ.قبلمنلهمثيللاتراجعأ

نأالمفيدمنيكونقدوهكذا.الماضيتاريخهاطوالأوروباتألفهلمكفرأوبالقيم

ابتداءالأوروبيةالدولعانتهمااللتينوالفكريةالسياسيةللأزمتينمتوازيةبدراسةنقوم

.م1491عاممن

سياسيةبأوصافالأولىالعالميةالحربأسبابوصفعلىالمؤرخوندرج

المصالحتصادموضوححيثمن،ذلكعلىخلافثمةليسأنهوالحق.ودبلوماسية

المؤثراتإلىبالإضافة،العسكريةالخططووضعالتحالفاتوقيامالقومياتبين

شاسيأ،مذهبآوصيرورتهاالقوميةالفكرةتجذرأنذلكعلىزد.والمجابهاتالدولية

.الحرباسبابمنجوهريأسببأيشكل،ومفهوممعنىمنمذهبلكلمةمابكل

المنبعكانت،الحياةقوانينهيوالقوةوالمنافسةالصراعبأنالقائلةالداروينيةفالروح

954
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كانالديمقراطيالنظامأنمنالرغموعلى.وأفعالهمالسياسةرجاللأقوالالرئيسي

معظمفيكانالعامالرأيلكن،وطموحاتهالعامالرأيمشاعربمراعاةالساسةيلزم

كانتولما.شرسةقوميةبروحومسوقآ،الأفقوضيقالحربإلىنراعأالأحيان

عصرهم،آراءفيومشاركينجيلهمثمارالساسةوكان،الفراغفيتعمللاالدبلوماسية

للجماهير.استهواغالقوىأشدالحربوأمست،بتيارهاالحربروحجرفتهملذلك

يقاومأنهتمامأيدرككان،الحربلروحليتصدىمكدونالدرمزيقامعندماولذلك

والرجالالشبابمنسيولآوجدتوهكذا.بريطانياتاريخفيشعبيةالحروبأوسع

منالعديدالمتطوعينأولئكبينووجدت.والتطوعالتجنيدمكاتبعلىيتدفقون

البريطانيالشعبيكنولم.والمثقفينالجامعاتوطلابالشبابوالفنانينالشعراء

لمنأنهوالحق.إيطالياثمومنوألمانياروسيافيالشعوبمنالحربعلىإقبالأأشد

التصديأوالحربروحلمقاومةينبري،الفكرقادةمنأيأيومذاكنجدأنعليناالعسير

رومانكتبولقد.عليهاوالمحزضينالحربدعاةمنتقريبآجميعهمكانبللها،

الله،قضيةهيوطنهقضيةبأنيزعملاالفكررجالمنأحدثمة"ليس:يقولرولان

تتجاوزلمللحربرولانرومانمناهضةولكن."الإنسانيوالتقدمالحريةوقضية

والمفكرينالكئابأولئكأسماءالذاكرةإلىاستعدناإذاونحن.وادفيصرخةكونها

فيوالأدبالفكررجالأبرزكانواأنهملوجدنا،مقدسةقضيةالحرباعتبرواالذين

منالعديدأيضأوهناكوفرويد،بوجيوتشارلزبرغسونمثلآفهناك.م1491عام

وعلماءلامعونمؤرخونوأيضأ،مان"وتوماسجورج"ستيفان!والروائيينالشعراء

الذينالاشتراكيينحتىأنهذلكعلىزد،فيبروسواهماوماكسدوركهايمة!اجتماع

إلىالداعينموكبإلىأيضأانضموا،الحربمناهضةأيديولوجيتهمعليهمتفرض

"كروبوتكينأ!الأقحاحالثوريينبعضذلكعنيشذولم.عليهاوالمحرضينالحرب

ناهيك.لينينباستثناء،الروسمنالبلاشفةبعضوحتى،وبلخينوف54"هع،()ولن!ا

البريطانيالعمالوحزب،الفرنشينوالاشتراكيين،الألمانالديمقراطيينبالاشتراكيين

بروكروبرتالشابيومذاكالبريطانيالشاعروأمسى.منهللغايةضئيلةأقليةباسثناء

محطأجعلهالذيالأمر،الحربصورفيالنافخينألمعمن،ي!-م!ولول()طههع!

ذإ،حتفهإلىوفخرباعتزاز،الشابهذاساروقد.الجماهيروتقديرالأدباءلإعجاب

مولوخ.مذبحعلىكقرابينئحرواالذينالآلافعدادفيكان

قادةمنأييتصذلمبأنهزعمحينماالقولفيبالغقدرولانرومانأنوالحق

جهدكلبذلتقدوالمفكرينالأدباءمنضئيلةفئةلأنوذلك.الحربلمناهضةالفكر
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فيرسلوبرتراندشوبرناردكجورج،ويلاتهاالعالمولتجنيبنشوبهادونللحيلولة

فورستروالبروفسورزفايغوستيفان،فرنسافيسوريلوجورجرولانورومانبريطانيا

هؤلاءأصواتأغرقم4191عامولكن.روسيافيلينينوحتى،الألمانيالعالمفي

بريقها،الحربفقدتحتىقليلةشهورسوىتمضولم.الحربيةالجماهيربأهازيج

بأنالقائلةالحقيقةينسخلاالواقعهذاولكن.مآسيهاعلىالشعوبعيونوفتحت

الحربدعاةمنكانوا،أوروبافيالأدبونجومالفكرقادةمنالساحقةالأكثرية

عليها.والمحزضين

بعفالأمورإلىبالحربشدتهفيالشاذالولعهذاأسبابنردأننشطيعونحن

يلي:كمانظرنافيوهيم1491لسنةالسابقةالأعوامعرفتهاالتي

المدنيةعلىبالاحتجاجوالمقرونة،والرومانسيةوالمغامرةالإثارةفيالرغبة-ا

الرتيبة.الماديةالبرجوازية

خلالمنوذلك،الروحيللتجددالفرصةتوفرالحرببأنالاعتقاد-2

فردية.وأنانيةشخصينازعكلعنوالمنزهةالدفاقةومثاليتها،الماضيعنانفصامها

،الطبقاتبينالفاصلةالمهاويوردم،لوحدتهالمجتمعباستعادةالابتهاج-3

وطنية.وحدةمنعضوينوعفيوالانصهار

وأليمآمرعبأحكمأوكوارثهاالحربفيرأى،نيشويرؤيويوزاجمننوع-4

.جديدةلولادةضروريآومخاضأالمث!ؤومةالغربيةالمدنيةعلى

للمفكرينالرئيسيةالمواضيعكانتالذكر،الآنفةالأربعالنقاطأنخلافولا

حسهاوتبئدالبرجوازيةغباءعلىفالاحتجاج.الأولىالعالميةالحربتبلماوالأدباء

مماولكن.والفكرالأدبرجالمعظموتحليلأبحثأإليهتطرقالذيالموضوعكان

فوسلركارلالانكرعالمبلسانعنهعئرالذيبالحربالنشوةتلكهوالنظريلفت

رائعة،درامانعيش"إننا:يقولكروتشيبنديكتوإلىكتبحينما،ا!ء،(لأ530حا)3

أمتهلخدمةنفسهوكزس،ذاتهمنهمواحدكلأنكر،البشرمنمليونأسبعيننرىحيث

أجلمنالعملنحومثلأ3(حا!طح)3شلر!ماكس9!بارزونمفكروناتجهوقد.ووطنه

إلىعودةالحربفيورأوا،التعدديةعلىيقوممجتمعفيالجماعيةوالروحالوحدة

منص!33ء!()3باريبمخاوفيذكرناالذيالأمر،البشريللوجودالعضويةالجذور

الاجتماعي.التضامنإلىوبدعوته،مورابهانادىالتيأالمتكاملة"القوميةاستئصال

ولانهيارللغفليةناجعأعلاجآالحربفيالناسمنكثرتهفيمذهلعددرأىوقد
http://www.al-maktabeh.com



الحديثالأوروبيالفكر.تار552

نفوسفيصوفيةغبطةمننوعآبدايتهافيالحربأثارتولذلك.والأعرافالتقاليد

عقبةكلطريقهامنجرفتالتيالوطنيةالوحدةبجيشانالجماهيروانتشتالناس

بالتضامندفاقشعوروطغى"،مقدس"اتحادفيالأمةوصهرت،واجتماعيةسياسية

بصيرورةالأملنفوسهمفيوأثار،الخنادقفيالجنودمشاعرانتظمتحيث،الوثيق

المتعمقأنوالحق.الحرببعدالقوميةالحياةتنظيمفيالأساسيالعاملالشعورهذا

الصوفيةالروحبأنيشعر،م1491عامفيالناسعلىسيطرالذيالمزاجدراسةفي

الأمزجةوذويوالمثاليينالشبابسيماولا،وترشدهاالجماهيرتوجهكانتالتيهي

رومانسيأحدثأبوصفها،هؤلاءأعينفيالحرببدتفلقد.القلقةوالطبائعالشعرية

منخلاصوخشبة،للإخاءوعنوانأ،للمغامرينومجتلدأ،والمغامرةللبطولةوحلبة

إليهاالناسواتجه.والتباغضوالشحناءوالتفاهةوالطمعالحقارةمنطوالاعوام

ومثقلباردمتعبعالممنوالخروجالطهر،)حمماههع!(بروكقالكما،لديهايلتمسون

حدةازدادتوقد،بسنواتالحربقبلالأممحالكانتتلك.الشيخوخةبأعباء

انبعاثأفرنساشهدتم5091بعامفابتداء.بالحربوترحيبأبهجةانفجرتحتىوتوترآ

والأصالةوالنهضةوالبطولةالانضباط9،)عع!حسفيبريوجينسماهلمامدهشأ

معلمأبمثابة،القوميةإلىالاشتراكيةعنالالما!خحبوجيشارلارتدادوجاء.!القومية

الجامعاتطلاببيندقيقاستفتاءأظهروقد.الوصفالآنفالانبعاثمعالممنبارزأ

منوغيرهماحععء!()3باريإلىبالإضافةبوجيشارلبأن،م1391عامفيالفرنسية

منوكان.شعبيةوأوسعهماستهواءالمفكرينأشدمنكانابأيديولوجيتهماالمؤمنين

المشعةوقصائدهمسرحياتهاستحوذتوقدولءاح(،4)احكلوديلبوليومذاكالأدباءأبرز

حركةالحربقبيلالمانيافيونشأت.ومشاعرهمالناسأفئدةعلىوالدينبالبطولة

المذكورةالحركةغرفتوقد.حدكلمثاليتهمتجاوزتشبابمنغفيرأعددأنطمت

علىبالثورةينادونأعضاؤهاوكان.ولءس4عح)اح!حهلأ"فاندرفوجل9حركةباسم

تطالبنيتشويةروحوتركبهم،العالمبإصلاححالمةبرؤىويؤمنون،والقديمالقدماء

بلوكوألكسندر"جورجستيفان9!الشعراءوكان.رؤيويبعنفمرفوقروحيبانبعاث

الوسيلةهيالحرب"بأنآمنواإذ،المطهرةبالحربآمالهمفيغارقينالروسي15!()مما

الدصثالفيلسوفذاكأيضأبهاعتقدالذيالأمرأوروبا"فيالأخلاقيللانبعاثالوحيدة

.برغسونهنري

ولاقى،م1491عامسبقالذيللحربالمحمومالنفسانيالإعدادهذاولكن

إلىبالارتياحشعورأالناسنفوسفيوأشاعوالأدباء،المفكرينمنالحارالترحيب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


553الأولىالعالميةالحربمأزقفيالغربعث!ر:الثانيالفصل

عامفيمحلهوحلت،آثارهوانعدمتسحرهفقدماسرعان،وبضرورتهاالحرب

لسنواتأوروباعلىبأجوائهخئمشديديأسإلىتحولتمريرةأملخيبةام179

الأولى.العالميةالحربأعقبتعديدة

أسبابها،للحربأعدواالذينهموالمفكرينالأدباءبأنالقولهنانريدلاونحن

فإنذلكومع،الشعوبمنالساحقةللأكئريةمفماجئآنشوبهاكاننشبتعندمافالحرب

قائمةكانتآنفآوصفهاعلىجئناوالتي،م1491عامفيسادتالتيالروح

بشيرأواعتبروهابالحربرحبواقدوالأدبالفكررجالأنفيهخلافولا.وموجودة

وإنقاذنفوسهملشفاءيجاهدونبأنهممعتقدينالمقاتلينصفوففيوانخرطواإلهيآ

خلالالمارنمعركةفيحتفهإلىانطلاقهقبلينشدباجيوجدتوهكذا.المدنية

".عادلةحربصرعىيسقطونالذينأولئكهمإسعداء:قائلآ،للحربالأولىالأيام

اغتالواالذين،البوسنةسكانمنالشبابأولئكإنقلناإذاالحقيقةنعدوولن

كانواإنما،الحربنيرانأضرمتالتيالشرارةبمثابةوكانوافرديناد،فرانزالأرشيديوق

لقد.م1491عامقبلماأوروباعاشتهاالتيالاتلقةالأفكارلتلكضحايابأنفسهمهم

وإبسن.ووايلدوهويتمانوأندرييفجوركيلدىالعليامثلهمالشبابأولئكوجد

يديعلىالثورةودرسوا،م1848لعامالرومانسيةمدرسةفيالطغاةقتلوتعلموا

الرمزيين،الأدباءبنتاجوتغذوا،فتيةأدبيةرومانسيةأجواءفيوعاشوا،وأمثالهإبسن

الفوضوية.الحركةمعتماسعلىوكانوا

عادلة،حربهيغمارهايخوضالتيالحرببأنطرفكليعتقدكانلقد

الاشتراكيونوبزر.الآخرالطرفعدوانضدنفسهعنللدفاعمشروعبعمليقوموبأنه

بلادهمفإن،ساحاتهافيويقاتلوافيهايشاركوا!مإذابأنهمقائلينللحربمساندتهم

الاشتراكيونوزعم.وأيديولوجيةكحركةالاشتراكيةبذلكوتنتهي،دمارإلىستنتهي

وتخلفآرجعيةالقوىلأشدانتصاربمثابةسيكونالحربفيروسياانتصاربأنالألمان

حيث،الألمانانتصاربنتائجالفرنسيينالاشعتراكييناعتقادكانوكذلك.أوروبافي

فيالاشتراكيةالمكاسبجميععلىسيقضيمنتصرةألمانياخروجبأنإليهمخئل

تيارفيانجرفتالمتحاربةالدولجميعفيالعاملةالطبقاتأنذلكعلىزد.فرنسا

الوضعذاكأمامحيارىأنفسهموجدواالاشتراكيينالمثقفينأنكما،الوطنيةالحماسة

وببلاغةوتكرارأمرارأأعلنأنلهسبققدالثانيةالدوليئالاشتراكيةفمؤتمر.المباغت

الأشرارالحكاميفرضهاحربأيفيبعضأبعضهميقاتللنالعالمعمالأن،أخاذة

ماجميعالواقعميدانفيتقضيجاءتالحربنشبتعندماولكن.الشعوبعلى
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كانتأمةكلمنالساحقةالأكثريةإنإذ،وبياناتقراراتمنالمؤتمرذاكعنصدر

الركموعلى،العدوانلصدوالقتال،وطنهاعنالدفاععليهايحتمالواجببأنتعتقد

تراهماغيريرونكانواوالإنكليزوالروسالألمانالاشتراكيينمنضئيلةاقليةأنمن

لكن.الحزبيالانضباطبحكمللرضوخأخيرأاضطرواأنهمغير،الساحقةالأكثرية

الروسي،ولينينالألمانيليبكنختفكارل،الحزبيبالقراريتقيدلممنهمآخرعددآ

العمالحزبزعامةمناستقالمكدونالدرمزيأنكما،للحربمناهضتهماعنأعلنا

واد،فيصرخةكونهاعنتزدلمأخرىأصواتبعضذلكإلىاضف.البريطاني

أقدمتالبريطانيةفالسلطات.الشديدةبالمخاطرمحفوفأعملأكانتالحربفمعارضة

شوبرناردجورجوأمسى،السلميةدعوتهبسببروسلبرتراندالفيلسوفاعتقالعلى

لأنهخانقةعزلةلورنس!.د.وعاش،ذاتهللسببوالمقاطعةوالزجرأللتشهيرمحطأ9

)طقوسهافيالمشاركةعنوجدانيأوعاجزأ،الحربصوفيةعلىممتنعأكان

فيوتطؤع،الحربعربةوراءمذهلأاندفاعأفاندفعالمثقفينمعظمأما."المقدسة

طقوسهاجميعومارستمجيدهافيالقصائدونظممعاركهاوخاضالجيوشصفوف

فيفعليأالاشتراكفرصةلهمتتحلمالذينأما.المترهبوتزمتالمؤمنباندفاع

بنيتفأرنولد.للحربالدعايةأجهزةخدمةفيمواهبهموضعواف!نهم،الحرب

مؤرخونوسارع.ل!علامعامأمديرأأصبح،المرموقالإنكليزيالأديبحولولس!كا!)44

،الشريرةالعدوفطرةعلىالتدليلبغيةالمقالاتوتدبيجالكراريسوضعإلىلامعون

ماسرعانولكن.وحاضرأماضيأالبربريةالعدوبفظائعنعتوهبماذلكعلىمستشهدين

عداماصفةبأيةوصفهايمكنالداميةفوقائعها،الجميعآمالالحربخئبت

فيالمرءيمضيهواحدأاسبوعآ!إن:يقول)4!س!"(ريدهربرتكتبولقد.الرومانسية

.أالحربعنرومانسيةصفةكلبنزعكفيلالخنادق

الأهاقلجوتحؤلت.برحاهافالمزيدالمزيديومكلفيوالحربالأيامتتابعت

يسوقونوالأدبالفكررجالوبدا.ومجازرهاللحربواستنكاراعتراضصرخاتإلى

وجناتبحمرتهالخجلوصبغ.وجدواهاالحربأهدافعنالتساؤلإلىالجماهير

إلىالسبيلبأنهاواعتقدوا،رومانسيأموقفأالحربمناتخذواالذينالأحياءأولئك

الإبداعطاقاتويحرر،والفضيلةالعدلعلىيقومجديدعالمدمانشاءوالشهورةالبطولة

نأبعد،والاستنكارللنقدموضوعأالحربأمستوهكذا.وتبلدهاالبرجوازيةرتابةمن

نأبنايجدركلهذلكومع.والاستهواءللتفاؤلومحطآوالأملالغبطةعلىباعثأكانت

فيماإليهماآلاعماكليأمختلفينكاناومزاجهم1491عامنفسيةأن،ثانيةونذكرنتذكر
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بمثابةالحرباعتبرواالذينوالمتمردينالثائرينمنجيلأكانالعامذاكفجيل.بعد

الجيلذاكمشاعرتصف)ول،حوللما!(دنكانأيحيدوراكتبتفلقد.عظمىصليبيةحملة

الشبابيغري)عطهه!!(بروكروبرتوأنشد.أولهبأنارأجميعأكنالقد9:قائلة

".أخرىمتعةأيةتضاهيهالامتعةستجدفهنا...وفتتعالإهيا:ويقولبالحرب

ناقبلالحربتنتهيانيخشون،الجامعاتطلابسيماولا،الشبابكانولذلك

سادتالتيالغريبةوالنفسيةالعقليةالأحواليتأملعندماالمرءأنوالحق.فيهايشاركوا

دارسوسيجد.تلكمنغرابةأشدالذهنيةالمثقفينأحوالأنسيكتشفم1491عام

بهاقالالتيوالآراءالنظرياتوبينهؤلاءأحوالبينبالربطملزمأنفسهالفكريالتاريخ

وبرغسونلتشةبهابشرالتيالثوريةفالرسالات.م1491عاملجيلالسابقالجيل

الجيلفيالخصبةتربتهاوجدت،السابقالجيلأبناءوفاجنر،وبودليروسوريلويونغ

بللاالحربلتقبلأوروباذهنالكاملالإعدادوأعذتبثمارها،وأينعتاللاحق

الأمر،الخنادقفيالمقاتلينبينالرفاقةروابطالحربنسجتولقد.بهاللترحيب

كانتوالتي،الحرببعدماإليهادعاالتيالرفاقيةوبروحههتلربأدولفيذكرناالذي

تجسدتبل،فقطالنازيةتتجسدلمالروحهذهولكن.النازيةالصاعقةلفرقالقاعدة

لامجتمعبناءإلىمنطلقآستكونالرفاقةبأناعتقدواالذينالناسمنغفيرأعددأأيضآ

عنالاتتمخضلمالحربلكن.والاستغلالبالمظالمالطبقيةالفوارقترهقه

القيصريالنظامانهياربعدروسياعلىسيطرتالتيالشيوعيةوعن،والنازيةالفاشسشية

فلقد،اللامعاليساريالاشتراكيذاك،موسولينيبنيتوأما.وأعبائهاللحربنتيجة

إيطاليادخولحول،الأكثريةمعخلافهبسببالإيطاليالاشتراكيالحزبمنانسحب

التزامهمنتحرره،وبعد.فيهابلادهاشتراكضمرورةويرىإليهايدعوكانالتيالحرب

لسانهاالفاشسشيةمناتخذتجديدةأيديولوجيةوسوريلنيتشةيستلهماتجه،الحزبي

م1791عاممنفبرايرشهرثورةأعقابفيروشاإلىعادالذيلينينأما.وأداتها

منأكتوبرشهرفيالسلطةعلىالاستيلاءمنتمكنفلقد،البلاشفةقيادةأزمةليتولى

لاالتيالديكتاتوريةهذه،روسياعلىالشيوعيالحزبديكتاتوريةوفرض،العامذاك

.اليومهذاحتىتعيشتزال

قبلماالألمانالاشتراكيينصفوففيدثالانقسامأنهنانذكرأنبناوخليق

فإن،مبدئيأالحربساندقدالألمانيالاشتراكيالحزبأنمنالرغموعلى.الحرب

بمعارضتهودفع،العامالحزبمؤتمرفيالحربضدصؤتالحزبهذامنجناحأ

الحربية،الاعتماداتضدم8791عامفياقترعحينماوذلكبعيدأشوطأللحوب
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الاشتراكيينأنومع.الاشتراكيينصفوففيالانقسامتكريسإلىانتهىالذيالأمر

هزيمةعنانبثقتالتيالجديدةالجمهوريةإنشاءفيالطليعةكانواالألمانالديمقراطيين

الاشتراكيةالانتفاضاتقمعفيالمسلحةالقواتلاستخداماضطرواأنهمغير،ألمانيا

اليمين.أحضانفيبأنفسهمألقواوبذلك،اليسارية

الحربنتائح

رجالببركةوحظيت،ترحابكلمطلعهافيلاقتالحربأنمنالرغمعلى

الشعوبنفوسفيمريرةأملخيبةأجلهاامتدادمعتثيرأخذتلكنها،والأدبالفكر

،الخنادقمنبهاأرسل33ءثا()ولههساسونلسيجفريدرسالةفيوردولقد.والأمم

لهماندلاعهاعنالمسؤولينهـان،الجحيمكلالجحيمهيالحرب"إن:قوله

.الحربعلىالنهائيالحكمليعتبرهذاساسونقولأنوالحق.أالعتاةالمجرمون

التيالقصائدخلالمنمرارتها،وتزايدبهاالآمالخيبةتطوريتابعأنالمرءويستطيع

للشعراءأوحتالأولىالعالميةفالحرب.وأهوالهاالحربفيالجنودالشعراءنظمها

صنعها،فيوشاركوامآسيهاعاشواالذينلأولئكسيماولاالفكر،ورجالوالأدباء

الأدبفيخصبةكانتالتاريخفيحربثمةوليست.والشعرالأدبمنرائعةبمقاطع

وشفقةحزنإلىوتحولتذوتالمجدفرؤى.الأولىالعالميةالحربخصوبةالرفيع

ترقبمزقهاالتيوالأعصابوالرعبالبؤسوأمسى.عضوضوألممرارةإلىوانتهت

هيالقملوحتى،المرعبةوالجراح،السامةالغازاتضحاياوالجنود،الموت

هؤلاءوانطلق.وقصائدهمالمخندقينكتاباتحولهادارتالتيالوحيدةالمواضيع

رفأفيوليلهمنهارهمساعاتيمضونالذينمواطنيهمعلىسخريتهملواخيصئون

فيويسلكون،الداميةووقائعهاالحرببمآسيتمامآجاهلونوهم،والغناءالجوارب

بينوالموتالألمربطماوسرعان.بمشاعرهاويكفربالإنسانيةيهزأمنسلوكحياتهم

كلتعاطفمنأرقتحاطفأالمتقاتلينبينحتىوأوجدا،والزمالةالرفقةبروابطالجنود

فيالمتجابهينبينوأثارا،هانئينآمنينديارهمفيالقابعينمواطنيهمعمنهمفريق

وتبينالكيلطفحوعندما.ضباطهمنحوشعورهممنإنسانيةأعمقشعورآالخنادق

،الأطرافمنطرفأيانتصارإلىتنتهيلنغمارهايخوضونالتيالحربأنللجنود

القادةأولثكفيالهجاءقصائدبنظممرارتهمعنالتعبيرفيالشعراءالجنودانطلق

المعركة،ساحإلىوالركضالهرولةعلىجنودهميرغمونالذينالقرمزيينأ)والرواد

أسزتهمفيليموتوابيوتهمإلىالعودةيريدونفهم،قلقةمئئدةبخطىيسيرونهمبينما

منالأولىالمعاركفيصرعىيسقطوالمالذينالأدباءأولئكوجدتوهكذا.بسلام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


557الأولىالعالميةالحربمأزقفيالغرب:عرالثانيالفصل

وقد.والعدموالعبثيةالرعبإلاالحربفييرونلا)!ءرزه(،أوينكولفريد،الحرب

الصلح،ومعاهدةالهدنةأعقبتالتيالسنواتطوالالناسعلىالنظرةهذهسيطرت

الشعوبلعواطفالموخهالأساسيالمبدأثمنبأيعليهوالمحافظةالسلمأمسىحيث

الصلحمعاهدةونقضالقوىموازينقلبلألمانياي!رالذيالأمر،الحكوماتوسياسة

وموادها.بنودهاأهمفي

منالعديدزوالإلىبالإضافة،الأولىالعالميةالحربقبلمااشتراكيةانهارت

ثمالحربيةللسياسةومساندتهمالحربعلىالاشتراكيينفموافقة.والأعرافالتقاليد

بللا،سلطتهموأضعف،الاشتراكيينمنالساحقةالأكثريةعنالاشتراكيةقادة

مأ179عاميبينالواقعةالزمنيةالفترةخلالالاشتراكيةالحركاتعلىالسيطرةأفقدهم

نشاطوحظرروسيافيالسلطةعلىالبلشفيلينيمنجناحاستولىوقد.م9191و

المنشفيكيةالحركةواعتبر،الأخرىالسياسيةالأحزابجميعوحلالمنشفيك)93(،

فيالضدينتكافؤأنكما.للثورةمعاديةحركةالبلشفيالحزبغيرسياسيةحركةوكل

موسولينيومكنالفاشسشيةأمامالطريقشققدالإيطاليةالديمقراطيةالاشتراكيةالحركة

الحاسمالموقفيتخذوالمالإيطاليونفالاشتراكيون.إيطالياعلىدكتاتوريتهفرضمن

موقفسيقفونأوثوريأ،نهجأسينهجونكانواإذامايقرروافلم،الداخليةسياستهمفي

الفراغإلىأخيرآبهمانتهىالذيالأمر،الديمقراطيالدستوريالنظامعنالمدافع

قدونظامهلينينمستلهمةالشيوعيةالأحزابأناتضح،الغبارانجلىوعندما.والشلل

معظمفيوذلك،المعتدلينالاشتراكيينحسابعلىقوةوازدادتعددآتضخمت

الشيوعيالحزبعداماالسلطةيبلغلممنهاأئأبأنعلمأ،الأوروبيةوالأقطارالدول

فيالأوروبيونالشيوعيونإليهالجأالتيالعحيفةالأساليبدفعتوقد.الروسي

فيالمتطرفةالأنظمةمساندةإلى،المحافظةالسياسيةبالقوىالسياسيةممارساتهم

تدميرإلىالحربفالهتبريطانيافيأما.أوروبادولمنوسواهماوألمانياإيطاليا

سماءالحزبهذاوتكبد،العمالحزبقوةتناميدالى،العريقالأحرارحزب

غير،بشيوعيةتكنلمالعمالحزبأيدولوجيةأنمنالرغموعلى.البريطانيةالسياسة

.للسلاموداعيللحربومناهضأالتطرففيمغاليأكانأجنحتهمننافذأجناحأأن

وجمعياتحركاتالأوروبيةالأقطاركافةفينشأتومآسيهاللحربفعلوكردة

الدولية.السياسةفيوأسلوبأفكرةالحربوتناهض،السلامإلىتدعوومنظمات

للرقابةالعامةوالاتحادات،الدائمالسلامولجان،الأممعصبةهناكفكانت

متنافرةفقطتكنلمالمنظماتهذهبرامجولكن.الخارجيةالسياسةعلىالديمقراطية
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فالمثقفون.والواقعالحقيقةعالممعتماسلكلفاقدةأيضآكانتبلعجيبآ،تنافرأ

السلم،وترسيخالحربمناهضةفكرةمنمظلقينالسياسينشاطهمبدأواالذينمثلأ،

أملخابفلقد.والوهمالخيالعالممناستلهموهطوباويبرنامجاعتمادإلىانتهوا

السلاممؤتمرعلىخئمتالتيوالكراهيةالقوةأجواءوليدة،الأممبعصبةهؤلاءمعظم

الكراريسآلاففينتأملعندماونحن.م9191عامفيباري!فيانعقدالذي

فضولتثير،جميعآبأنهانشعر،الحربأعوامخلالصدرتالتيوالمقالات

علىساعدالذيالأمر،البشريةالنفسفيالتقدملنوازعإثارتهامنأكثرالمؤرخين

كانت،يومذاكصدرتالتيالبرامجفجميع.الأوروبيةالأجواءفياليأسغيومتكثيف

اتحادأولعصبةالقوميةسياستهاتحديدعندولةكلبتنازلأوعالميةبدولةاماتطالب

الحربولكن.السلاحونزعالتسلحمنععلىتشديدهاإلىبالإضافة،الأمممن

استهواءالأيدلوجياتأشدالقوميةصيرورةوعن،بالقوميةالشعورتدعيمعنأسفرت

مقاليدتسليمعلىيومذاكلتوافقواحدةعالميةقوةثمةتكنلملذلكللجماهير،

إلاتتمتعالأممعصبةتكنلمولهذا.بقدرتهاالثصكيحيطعالميةلمنظمةأمورها

الأميركية،المتحدةالولاياتأرعبالقليلهذاوحتى.السلطةمنالقليلبالقليل

قارةفيبوليسيدوربأيالقيامتتجنبكيالأممعصبةإلىالانضمامترفضفجعلها

سبقالذينالأحرارشعرولقد.الثأرفيوالرغبةوالكراهيةالحقدبنيرانتشتعلكأوروبا

رحابهوتفيضالسلامعليهيخيمعالملبناءباقتراحاتوتقدموابرامجنشرواأنلهم

باريس،فيحولهاالتفاوضيجريالتيالصلحمعاهداتبأنوالرخاء،بالخير

خيانةتمثلإنماواختصاصاتها،الأممعصبةلسلطاتالمحددالميثاقإلىبالإضافة

السائدةالفكرةكانت.العهدالقديمةأالقوة"سياسةوتكزس،بهاآمنواالتيالعلياللمثل

هيألمانيابأنتقول،الحربخلالالأميركيةالمتحدةوالولاياتوبريطانيافرنسافي

،الناسبدأالحربانتهتعندماولكن.فيهاوالمتسببةالحربعنالمسؤولةوحدها

اندلاعفيوالمتسببينالحربأسبابعنبالبحث،والاجتماعالتاريخعلماءسيماولا

نيرانها.

تجنبواقديومذاككانواإذ،وأسبابهاالحربفيوالباحثينالعلماءأنوالحق

كلعلىف!نهم،وألمانياالنمسامنالحربعنمسؤوليةأشدأنهماوفرنساروسياإظهار

مبررثمةليسوأنه،الحربفخفيوقعقدالجميعبأنالحكمإلىخلصواقدحال

بريءطرفثمةفليس.الأطرافمنطرفبأيبالحربالتسببعنالمسؤوليةلحصر

عنكليةمسؤوليةمسؤولةدولةأوأمةأيةهناكليستأنهكما،المسؤوليةمنكليةبراءة
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وأ،الحضارةأوالسياسيالنظامعلىتقعقدالحربأوزارف!نولذلك.الحربنشوب

دفقعن،الحربحولالتاريخيالجدلهذاأسفروقد.بالذاتالبشريةالطبيعةعلى

الأبحاثهذهأنمنالرغموعلى.الطريفةوالمقالاتوالكتبالكرارش!منغزير

نأالباحثيستطيع،واحدتاريخيحدثثمةليسأنهعلىبرهنتقدوالأدبيةالفكرية

إلىخلصتأنهاغير،المانعالجامعالعلميالتدليلفيهوالمتسببينأسبابهعلىيدلل

حفلواحينماعليهموكذبواخدعوهمقدزعماءهمبأنالبشرمنالملايينإلىالإيحاء

والإعلامالدعايةوزراءاعترافاتجاءتثمومن.الحربعنالكاملةالمسؤوليةالعدو

شكفيلتزيد،العدوإلىالمنسوبةوالجرائمالفظائععنأذاعوهمامعظماختلقوابأنهم

.والزعماءالقادةمصداقيةفيالجماهير

اتجاهاتنحوالحياةأقنيةبجميعوانعطفت،ومفهومنظرةكلالحرببذلت

والأدبيةالفكريةالمجتمعاتوانهارت،مكانتهمالفكرقادةمنالقدامىوفقد.جديدة

بعدماالعالموأمسى.الحربفيمصرعهمالكئابمنكبيرعددولاقى.القديمة

الفكرعالمفيقيادةأزمةليتولىجديد،نسلومنجديدجيلونشأ،آخرعالمآالحرب

.والأدب

الحرببعدماعالمتشاؤمية

بعدمابجيلدفعالذيوحدههوأوروباشبيبةمنالملايينتصارعيكنلم

سياطتحتيتلوىعالمأخلاقانهيارأيضأكانبل،والضياعالحيرةإلىالحرب

وأملإيمانكلفقدقد"الضياع"جيلالحرببعدمافجيل.والبغضاءالاكاذيب

الإبداعالرايغالجيلهذانستعرضحينماونحن.الغربيةبالحضارةثقتهوفقد،بالتقدم

الفاصلةالمعركةأعقبتسنواتطوالدؤتالتياليأسصرخاتبعضسنسجلأيضآ،

.الحربمعاركمنوالأخيرة

ابتداةب،الجيلذاكأبناءمنالأدباءكبارمنجزاتفينتأملحينماأنناوالحق

)مح!لاه)(جويسوجيمسهمنغوايوأرنستجيدبأندريهومرورآلورنسهـ..د

يرفضلملامعأديبأيعلىنعثرأنعليناالعسيرمننجد،إليوت.س.وت

وتقدمالحربقبلجاءمنهمالكثيرينرفضبأنعلمآفيها،عاشالتيالحضارة

بجرترودالتحقواالذينالأميركيونأو"فالمغتربونأ.تائهينهائمينكانوالقد،مذابحها

كانالذيلورنسعنالأصلطبقنسخةكانوا،إسبانياأوبارش!في)ولأ!"3(شتاين

نيومكسيكوفيحياتهمنطوالفتراتأمضىوقد،شديدةكراهيةإنكلتراموطنهيكره
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فيوعاشإيرلندابلادهمنلجأالذيجويسحالكانتوكذلك.د!ايطالياوالمكسيك

وإيطاليونالشيوعيةمنفرواروسلاجئونأيضأهناكوكان.وزوريخوبارش!تريستا

منالخلاصفيرغبةوطنهمعناغتربواوألمان،الفاشسشيةمنهربآبلادهمكادروا

منلورنسهـ..دعنهعئرالغربيةالحضارةمنهروبالهروبهذارافقوقد.النازية

أما.الأوروبيةللحضارةب!دانتهباوندوغررا،والأزتيكبالإتروسكانإعجابهخلال

مقولتهابتدعوالذي،أحيانآالتفاؤلإلىوالنزاع،الليبراليالاشتراكي،ويلز.هـ.ج

حربكلجذورستستأصلالحربهذه"إن:قالحينماالحربخلالالمأثورة

بسرعةوتنهارتتهاوىفيهانعيشالتيالمدنيةهذه"إن:ليقولعادف!نهمستقبلأأ،

!.مذهلة

فالتحق.مألوفةوغير"غريبة"آلهةعنباحثأيعمةالحرببعدماجيلانطلق

منأقلعددانضمبينما،الشيوعيبالموكبوالفكرالأدبورجالالمثقفينمنالعديد

اعتقدواممن،لويسوللاس)ولء"4ووندهامباوندعزراوكان.الفاشسشيةإلىأولئك

روسياأنالأدباءمنالغالبةللاكثريةخئلولقد.الخلاصإلىطريقأبالفاثسشية

على،والأملبالخيرتتدفقجديدةحضارةبناءتجريحيثالمكانهي،السوفياتية

الذيالموقفهذاأنخلافولا.الشيوعيونيقمدهالذيالفظالأسلوبمنالرغم

صورةيعكسكانإنما،السوفياتيالاتحادمنالغربيونوالأدباءالمفكرونهؤلاءوقفه

نظرةالسوفياتيةالشيوعيةإلىنظرتهمكانتلذلك،الغربيةالحضارةمنليأسهمواضحة

حتى،سنواتبضعيمضييكدلموهكذا،والحقائقالأمانيبينيخلطحالمواهم

الشيوعية،عنفارتدواالشيوعيالصلفوحقائقالسوفياتيالطغيانوقائعلهمتكشفت

أولئكأما.جديدمنآمالهمخيبةليجترواوعادوافشل"الذي)الإلهفيهاوجدوااذ

ارتدوافلقد،خلاقةقوىيمثلانأنهماإليهموخئل،هتلرأوموسولينياستهواهمالذين

القرنهذامنالعشريناتخلالوجدتوهكذا.معآوالنازيةبالفاشسشيةكافرينأيضأ

حاولوقد.الجنسنطاقأوالفندائرةفيمحصورةالفكرورجالالأدباءمعتقدات

ورواياتهم،قصائدهمفيبروليتاريينيكونواأنالثلاثيناتفيوالروائيونالث!عراء

تلكانلهمتبيئنماسرعانلكنهم،الإسبانيةالأهليةالحربغمارمنهمالعديدوخاض

أمل.كلمنعقيمالحرب

للبحثانطلقواالحرببعدماجيلأبناءمنومفكرونأدباءثمةكانإذاأنهوالحق

إلىللعودةجهدكلبذلواممنهؤلاءغيرايضأهناككانف!نه،وغريبةجديدةآلهةعن

بالمذهبغرفماأحضانإلىعاد(إليوتس."تف.السلفوقيمالآباءإله
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بقيادةفرنسافيوالفكرالأدبرجالمنبارزةمجموعةأنكماالجديد،الأنجليكاني

)ط،ع!!(()1بارتكارلوقام،مذهبآالجديدةبالأكوينيةأخذواللا(4)ولأ!"قمارتانجاك

حظيرةإلىالعودةنشأتولقد.جديدتينولوثريةبكلفينيةفناديا)عحولوللم!!(برونرهـاميل

قامتالتياللواهيتأنخلافولا.الدنيويبالتقدمالليبراليالاعقادانهيارعنالدين

لأنهاوذلك،التقليديالمسيحياللاهوتمعمتفقةتكنلمالذكرالآنفةالمذاهبعليها

واعتبرت،يونغبنظرياتوتأثرتالمقدسالكتابفيالواردةالأساطيرجميعرفضت

حرفيته.حيثمنلارمزيتهحيثمنصحيحأوالجديدالقديمالعهدينفيوردماأن

للرضاءترياقأوالتواضعالمسيحيالأصليةالخطيئةفيوجدوااللاهوتيينأولئكولكن

،الحربقبلماواشتراكئيليبرالئيقلوببهتطفحكانتالذيالذاتعنالسطحي

القديمةالمسيحيةبأناللاهوتيونهؤلاءاعتقدولقد.والتقدمبالعقلانيةلقناعتهمنتيجة

المسيح،نسيتبنفسهامعتدةغطريسةحضارةلأمراضالناجحالعلاجتكونقدالطراز

البشرويطالبالعالمنهايةعنوبعلنبالأخروياتيؤمننبيآالمسيحفييرونوكانوا

علماءعقيدةوكانت.دمثأأخلاقيآواعظأكونهمنأكثروالعالماللهبينبالاختيار

فيتحولتوقد،الأوروبيةالجديدةالأرثوذكسيةفيمنعطفأتمثل،هؤلاءاللاهوت

فأمست،المتعارضةعواملهافيالمتضاربةالمرحلةتلكخلالبارتكارللاهوت

:يقولاءثي!ح،،ول!()4بترفيلدهربرتالمؤرخكتبولقد.المسيحيةالوجوديةمنقريبة

هرطقةالإيمانهذافمثل،البشريةبالطبيعةنؤمنلاأنالضرورةكلالضروريمن9

بانالاعتقادإلىالمتفائلونحتىعادماوسرعان.أكوارثهفيالشدةغايةوشديدحديثة

الصحيحة.النظرةهيالحياةإلىالمأساويةالنظرة

علىصارخأخروجآ"الرومانيينإلىبولسلرسالة9بارثكارلتفسيرجاء

مسار!إن:اللاهوتهذاويقول.يومذاكالسائدالمثاليالليبراليالألمانياللاهوت

يجعلالذيالأمر،وصلاحخيرفهوولذلكاللهلمخططتحققمعظمهفيهوالتارلخ

فيهيغلأثرهنالناويتضح."التقدمفيالدنيويةالنظريةوبينبينهالمزجبالإمكان

يحققاللهوأن،البشريالتطورلسجلوملازممتأصلالله!فعقل،المذكوراللاهوت

أعظمهوبارتكارلأنالناسمنالبعضرأىوقد.!الإنسانخلالمنمقاصده

أ.العالمهذامناللهمملكةتكونأنباتأرفضأرفض"وقد.عصرهفياللاهوتعلماء

يبعدفالواحدمنهما.والإنساناللهبينتوخد3(حط،!لأ)313جمعيةثمةليستانهراىإذ

،للاكتمالاللهإلىوبحاجةناقصمخلوقفالإنسان.الآخرعنتامأيكونيكادبعدأ

المقدسالكتابمنالمستلهمالوحيخلالمنعداماعليهالعثورعنعاجزولكنه
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ا،صلية،بالخطئةالقائلالجديدلللاهوتظاهرأالرجعيةالمعالمأنوالحق.اللهكلمة

يبدوجعلته،لخلاصهالإلهيةالنعمةإلىوبحاجةالطالعسيءكمخلوقوبالإنسان

مبتذلةبمسيحيةيقلولافاسدأعالمأيرفضاللاهوتلهذاوفقآفالمرء،.ثوريألاهوتآ

المعالمعلىنعثرونحن.ب!يمانهالصلةوثيقةلحياةبمعنىويطالب،النكهةعديمة

نقولالدىوكذلك)؟ء؟ول!(،بوبرمارتنوضعهالذياليهودياللاهوتفيذاتهاالعامة

حياتهبدءفيكانهذاوباردييف.الأرثوذكسيالروسيللمذهببالنسبةباردييف

وذلكفباري!،برلينإلىالبوليسيةلينيندولةمنفرئمومن،بالشيوعيةيدينالفكرية

.القرنهذامنالعشريناتخلال

لاهوتمنبكثيرأرثوذكسيةأقلمنهاالبعضوكانالمثيرةالأصواتكانتتلك

المجزدةبنظريته!ءول"،)ول!)6(بولتمانرودولفبارتكارلزميلجاءوقد.بارت

فقطيمثلإنماحرفيةمعانمنالمقدسللكتابمابأكوالقائلةالأساطيرمنبالمسيحية

العصرية.العقولمنقريبأمذهبآالمسيحيةمنفجعل،الجوهرعلىالمحتويةالقشرة

بلالدينيةللنصوصالحرفيةبالعصمةعادةايدينونالجددالأرثوذكسهؤلاءيكنولم

ولكنهموالجديد،القديمالعهدينفيالواردةالنصوصإلىنظرتهمفيعصريينكانوا

منجعل،بالأسطورةمطمورأيكمنالحقيقيةالمسيحيةجوهرأنعلىبإصرارهم

ولالهقيمةلاأمرآالرمزيوالمعنىالحرفيةالعصمةحولالدائرةالقديمةالمناظرة

تجمعفإنها،الحرببعدماالموضوعةاللاواهيتبينالتباينأوجهتكنومهما

والملقب)ح!!)(إنجوليمالكاهننشر0291عاموفي.بالتقدمالإيمانرفضعلى

الإيمانكان"لقد:قولهفيهجاءوقد.الموضوعهذاحولكتابأ"الكئيبابالكاهن

انتهىوقد،عامأوالخمسينالمائةيقاربماطوالللغربالمحزكةالقوةهوبالتقدم

بالتقدمأملكلوبانهياروهكذا."وعقمهالإيمانذاكعبثيةإدراكإلىأخيرأالغرب

ومجازرها،البشعةالحربنتائجوطأةتحتالزاهيةالأحلاموبتلاشي،الاجتماعي

محطمأعالمآالعالمبدا،الحربأعقبااللذينالأخلاقيوالارتباكالسياسيةوبالحيرة

إليهاالمرءينسحبقلعةالشخصيالدينالقرنهذامنالعشريناتفيوأمسىوضائعأ،

إلىتجاوزهابل،فقطالدينقضاياظلالهبكثيفالتشاؤميغمرولم.وملجأكملاذ

اتدهورالشهيركتابهشبنغلرأسوالدأصدرفلقد.بأكملهاالغربيةالحضارةإغراق

منآخرونرددهالذيالأمر،وحضارتهالغربشيخوخةعنفيهمعلنأ!الغرب

بوضعتوينبيأرنولدبدأذاتهالوقتوفي.والأساليباللهجاتبمختلفالمفكرين
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الحضاراتمنعددنشوءمواضيعفيهاعالجالتي0،الشهيرةالتاريخيةموسوعته

.م3491عامفيالتاريخيةالدراسةهذهمنمجفداتثلاثةصدرتوقد.وسقوطها

العديدمصرعوراقب،العسكريةالخدمةوبينببنهالمرضحالالذيتوينبيفأرنولد

حياتهتكريسعليهيفرضالواجببأنشعر،الحربخلالالدراسةفيزملائهمن

حذاوقد،وسقوطهاالحضاراتوتدهوروالكوارثالجوائحأسبابفيللبحث

إيجادإلىللتاريخالموسوعيةدراستهفيتوينبيخلصوقد.حذوهغيرهمؤرخون

تاريخفيعليهاعثرالتيالحضاراتحياةدوراتلجميعوعميقضخممقارنتحليل

الأمر،أخرىعالميةحربنهايةبعدإلاهذهالخالدةرائعتهوضعمنينتيماولم.العالم

الحرببأنعلمأ،مستجدةوموادجديدةأضواءالشهيرالموسوعيلمؤلفهيسرالذي

يومذاكأثارالذيالكتابلكن.كتابهبوضعتوينبيإلىأوحتالتيهيالأولىالعالمية

"تدهورشبنغلراسفالدمؤلفكان،الساعةكتابوغدا،الغربفيالكبرىالضجة

الحربنيراناندلاعقبلالمذكوركتابهبوضعبدأشبنغلرأنمنالرغموعلى."الغرب

منانطلقشبنغلرأنغير،توينبيتائيوضعهفمبيتانلمأنهومع،الأولىالعالمية

ولسنا.تمامأكالبشرحياتيةدوراتللحضاراتبأنوالقائلةذاتهاالمنطقيةالمقدمة

الغربانحلالعوارضمنالكثيرالكثيرعلىعثرشبنغلربأنالقولإلىبحاجة

الوسطى.القرونأواخرفيذروتهبلغقدالغربأنشبنغلراعتبركما،وتدهوره

الرائعمبحثهفيليعلنك!ءك!()،!5جاسيتأورتيجاالإسبانيالمفكرجاءئمومن

علىزد.المبدعةالقياداتإلىافتقارهابسببأوروباانحلالعنالجماهير"،"ثورة

الشهيرةإليوت.س.توقصيدة،الأوروبيةالأزمةفيالشهيرفاليريبولمبحثذلك

بتسلسلتعالجالتيالضخمة)،ك!ولهع!(بروستبروايةناهيك.!المقفرة"الأرضبعنوان

ركزوا،والنازيينوالفاشستالشيوعيينأنكما.الفرنسيالمجتمعانحلالتاريخي

إجماعأنوالحق.الوشيكوموتهالقديمالمجتمعانحلالموضوععلىدعاياتهم

الحضارةمنموحدموقفاتخاذعلىونازيينوفاشسستشيوعيينمنالمتمردينهؤلاء

دفاعآعنهاوالدفاعالحضارةهذهمساندةإلىبالكثيريندفعقد،التقليديةالأوروبية

الأوضاعمنبكثيرأسوأهوالثائرونأولئكويريدهيمثلهماأنهؤلاءرأىإذمخلصأ،

بمناسبةالجنائزيةالترانيمترددكانتالقرنهذامنالعشريناتولكن.يعيشونهاالتي

الدامية.وأحداثهاالعاليةبعواصفهاتميزتتاريخيةحقبةتصرم

ثمومن،أكبروخدعةكبرىكذبةالعامةالانت!فاباتأنموسولينيوبإعلان

جابهت،والانحلالبالتدهورلهاونعتهالبرجوازيةالديمقراطيةعلىلينينبهجوم
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تاريخهافيلهتعرضتهجومأعنفالأوروبيةالدولفيالتقليديةالديمقراطيةالأنظمة

النظامعنللدفاعالقلةسوىالعشريناتفييستنفرلمالذيالأمر،الحديث

فرنسا،فيالحكماستقرارعدمالمحزنةالوقائعهذهرافقوقد.وتقاليدهالديمقراطي

الفرنسيةالأحزابتشظتكما.وتشكيلهاالوزاراتسقوطمنشاذأتعاقبآشهدتالتي

منانطلاقآالسياسةيمارسونالذينهموحدهمالشيوعيينأنوبدا،وفرقشيعإلى

34ء+()ولس!أتارديالفرنسيالوزراءرئيسانسحبوقد.أيديولوجيةإلىواستنادأمبدأ

أما.البرلمانيبالنظامأملهخيبةعنفيهعئرمؤلفاتووضع،السياسيةالحياةمن

بالخضوعحياتهادشنتفقد،م9191عامفيألمانيافيتأسستالتيالجمهورية

منالركموعلى.والقلقبالمخاطرمحفوفةسنواتوعاشت،المنتصرةالدوللغطرسة

الجمهوريةبمستقبلالأملأحيتم391وهم2491عاميبينالواقعةالفترةأن

الاقتصاديةالأزمةوطأةتحتانهارتماسرعانلكنها،أركانهاوتوطدالفتيةالألمانية

.م3291عامفيوالعالمبأوروبانزلتالتي

الألعابعلىانصبقدالعشريناتخلال"الشعوب9اهتمامأنالطريفومن

المحاكماتوعلى،والطيران،المانشكعبورالسباحةفيمبارياتمن،الرياضية

حياةأنبداوقد.ماوسومكيالسينماونجومالمتقاطعةالكلماتولعبةالجنائية

الديمقراطيةأنالناسإلىوخئل،وحزينةمحزنةنكتةكونهاعنتزيدلاالعاديالإنسان

أنفاسهاآخرتلفظلا،إليوتقالكما،حضارة،محتضرةحضارةفيالعبثيةنهايةهي

أوروبانهايةالجماهيربثورةأورتيجافهموقد.وأنينبتشنجبل،ودويبعنف

ولا.والديمقراطيةبالليبراليةبدأقدالغربتدهورأنشبنغلراعتبركما،التاريخية

المدنيةحقنإلىالعاديبالإنساندفعتقدالأولىالعالميةالحربأنخلاف

المدىعلىكانلكنه،الطويلالمدىعلىفعليأمكسبآيمثلالذيالأمر،بالديمقراطية

بالعاديينومساواتهم،حقوقهماللامعينوبخسالناسبينالقياسوحدةيعنيالقصير

المجتمع،علىالتافهبمحتواهاالجماهيريةالصحفطغتوقد.وطنهمأبناءمن

مدارأ،ومغفلآساذجأبوصفهالعاديوالإنسانالمتجر"فيالبائعةالفتاة"عقليةوأمست

للتهكم.وموضوعآللسخرية

والقلقالدمارولا،القرنهذامنللعشرينات"الرمادي"المزاجفقطيكنلم

إليهانتهتماوراءالسببوحدهاهيوراءها،الحربخلفتهاالتيوالفوضىوالضياع

بحوامض)!ولءول"أسأ(ليبمانولتردعاهماأيضآهناككانبل،والعالمأوروبا

الثمك.منكثيفةغيومأوراءهاوخلفتومعتقد،قيمةكلأكلتالتي،العصرية
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التيالهذامةوالنظرياتالأفكارلتلكمناخأفضلوفرت،القرنهذامنفالعشرينات

منمشرقةبهالةمحاطأأصبحمئلأففرويد.م1491عامقبيلالفكرميدانعرفها

كما،تفاؤليةترجمةوفلسفتهفرويدترجمةيستطيعالمرءأنشكولا.والشهرةالتقدير

الدواءتوفرجديدةتكنولوجياتمثلنظرياتهإنحيثمن،الأميركانمنالكثيرونفعل

سيماولا،التشاؤمشديدشخصآكانبالذاتفرويدولكن.العصبيةللأمراضوالعلاج

إيمانعنيعبزوتبرمها"أالحضارةبعنوانالشهيرفكتابه.عمرهمنالأخيرةالسنواتفي

المنتظمفالمجتمع.أبدآتنتهيأنلهايمكنلاوالمجتمعالفردبينالمعركةبأنفرويد

نزواته،أودوافعهجماحمنيكبحأن!البهيميةالطاقة)مصدر)!)(الإدعلىيفرض

العقلحدودتجاوزقدفرويدأنننكرلاونحن.الغصابهوالمدنيةثمنف!نولذلك

العقلبذلكوأعني،السامةبالأفاعيالمليئةالغابةتلكوجودإلىوأشار،المتعقل

وقد.مسارهوتوجهالبشريالسلوكتقررالتيالفعليةالقوةفرويداعتبرهالذياللاواعي

قوةكانتكما،التقليديةوالمؤسساتالمعتقداتمهاجمةفيالفرويدويةأسهمت

الفلسفةولكن.البرجوازيللاحتشامالبغضاءبثوفي،الجنسيةالثورةفيأساسية

راينهولدربطوقد.الدينإلىالعودةإلىالداعينمعتلتقيأحيانأكانتالفرويدوية

ول!ا"،!!!(،)3البارثيينوتشاؤمفرويدبينالفرويدويةفيمبحثطفي)ع"وللأحاسنيبور

فيالبارثيينمعيتفقكانأنهغير،ملحدآكانفرويدأنمنالرغمعلىلأنهوذلك

تحولوقد.الذاتيةنزاعاتهتضاربيمزقهمأساويأشخصأبوصفه،الإنسانالىنظرتهم

بفلسفةيناديوكان.الاجتماععلمفيفيلسوفإلىحياتهسنيأواخرفيفرويد

والاستغلالالعدوانإلىبفطرتهنراعمخلوقطبيعتهفيهوالإنسانبأنتقولاجتماعية

وقد.جماحهمنالقوةتكبحلمإذاوذلك،الإنسانأخيهقتلوحتىوالتعذيبوالسرقة

أوردتهماصحةفيليناقشنيالشجاعةيملكمن9:فيهاجاءرسالةأينثتاينإلىكتب

القاطعةالأدلةوالتاريخالإنسانحياةوتقدمقذمتأنبعد،وفطرتهالإنسانطبيعةعن

قلت؟".ماصدقعلى

ونسفت،اقتحمتهابل،وقوانينهاالتقليديةالعلومأسوارأمامهئابةالثورةتقفلم

تتصدرالجديدةالفيزياءوغدت،بهاواليقينقواعدها،القرنهذامنالعشريناتخلال

كتابهفي)طء"د!،(كراتشوودجوزيفأوردولقد.والإذاعاتالصحفأخبار

المستحيلمنأصبححدأنفوسنافيالشكتغلغلبلغ"لقد:قولهأالحديثإالمزاج

".وهوىتناثرقدبالعلميقينفآخر،محلهويحلعقولنامنيطردهأنالإيمانعلىمعه

عنكشفأكانتالعلمميدانفيوهيسنبرغوبلانكأينشتاينمنجزاتأنخلافولا
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يكنلملحقيقةهذامينالجماهيرنظرفيبدواالعلماءهؤلاءلكن،رائعةجديدةحقائق

أنهاتضحعندمااكتملتثم،الشكدائرةبدأتوهكذا.قذامأوخلفمنالباطليأتيها

أمامومستغلقغامضكونالكونأنوجدقد،الفكتوريالعصرإله،العلمحتى

ذاكحققهالذي،الصاعقالاكتشافبمثابةاللايقينمبدأأصبحوبذلك.والفهمالإدراك

معاهدةتوقيعفيهجرىالذيم9191عاممنذاتهاليوموفي.العشرينالقرنمنالعقد

الأنباءوأخذت،النسبيةأينشتايننظريةصحةيؤكداكتشافخبرالأنباءحملتفرساي

اسموأصبح.ومحيرةمربكةجديدةعلميةاكتشافاتعنتتواردالعشريناتطوال

علىمستعصيأبنظرياته!الشارعلرجل9بداحيثولسانشفةكلعلىشائعآأينشتاين

هيسنبرغأبحاثوبرهنت.السيرياليينأوشتاينجرترودشأنذلكفيشأنهالفهم

إنهاحيث.ل!لكتروناتالمزدوجالمظهرعلى،الكمنظريةفيا!35!()س!أوبروجلي

التيالحدودتتجاوزكموجاتواخرىس!احأ،!،!()3()جسيماتكدقائقأحيانأتسلك

تمثل،العلميةالمصطلحاتجميعبأنالقولالمناسبمنوأصبح،مطلقةتعتبركانت

لتشكلبهاالمدبالإمكانلكن،وواقعيةصحيحةهيفالمشاهدات."مفيدة"تخيلات

فقطمفيدةوهيإلخ...والمادةوالذراتوالطاقةكالكهرباءعموميةمصطلحات

الذزةدونماالدقائقأنأيضأالمعروفمنوأمسى.افتراضيةذهنيةكتراكيب

حتمآيتدخلالمشاهدوان،الحتميةلقانونلاللاحتماليةفقطتخضع)حأوله،!هولثا(

النهائية،العلمحدودالإنسانبلغوهكذا،الكاملةالمشاهدةمشاهدتهابذلكفيمنعفيها

.الكونهذامنجزءبالذاتفالإنسان،الكوننطاقتجاوزعنكليآعاجزالمرءلأن

أقلالجديدأينشتاينكونوبدا،القديمةاليقينياتمنالعديدسقطالصورةهذهوعلى

فرديةاشدكونبأنهأينشتاينكونراسلبرتراندوصفوقد.القديمالكونمنمنهجية

العالماتخذوقد.مركزيةحكومةلهوليست،القديمالكونمنفوضويةأشدوحتى

"إن:قالإذالجديدةالفيزياءمنمئاليأموقفآس!(44)!ه،!ولأ(11إدنجتون)آرثرالفيزيائي

التيالأسئلةعلىتتوقفإنماعليها،يحصلالتيالأجوبةولكن،حقائقيبدعالعالم

مكانأفيهووجد،الغامضالكونعن)3!!ل(جينزجيمسالعالموتحدث.يطرحهاأ

العلمغداماوسرعان.وداروينلابلاسلهتركهالذيالمكانمنبكثيرأرحبلفه

بالنسبةالجديدالعلممضامينأغوارسبرإلىهوايتهدنورثألفردوبادر.جديدةصوفية

نيوتنإسحقعهدمنذسائدأكانالذيالميكانيكيالإطاربأنقائلأ،الغربيةللميتافيزيقا

المعروفة،الفيزياءلنواميسخارقبعلم،آخرينإلىبالإضافة،فنادى،كافيآيعدلم

وفقآوالذراتللإلكترونياتأصبحتوبذلك.حيةكائناتمنمؤلفآالكونيرىعلم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


567الأولىالعالميةالحربمأزقفيالغرب:عرالثانيالفصل

فيالقروسطيةالإغريقيةالنظريةإلىعدناقدنكونوبهذا،أرواحهوايتهدلمقولة

الطبيعة.

المريرةالأملخيبةعنرواياتهفيعئرمنوأوضحأفصحهكسليالدوسكان

منتتألفهكسليرواياتوكانت.القرنهذامنالعشريناتخلالأوروباعاشتهاالتي

يقدمم2391عامفيالصادرة"الغريب"الهشيمروايتهففي.دعائيةوكراريسمواعظ

إلىيصغي،جريمبلالروايةهذهفبطل.وحبوطهاالقيمفشلفيمتتاليةدروسأإلينا

نفع.أوفيهجدوىلاعبثأقالاهماجميعفييجدولكنه،المدرسةومعلمالدينرجل

ويرى،رياءأوخدعةالرومانسيالحبويعتبر.معأوالعالمالفنانفشلالروايةوتظهر

مضحكأعملأوشيطانيةملتويةبوسائلاللذةعنالباحثاللاأخلاقيالمرءعملفي

روايتهفيينقدحيث،للمجتمعاللادعنقدهفيهكسليالدوسوششرسل.وسخيفأ

نقطةأمقابل"نقطةروايتهفيوكذلك،م2591عامفيالصادرة"العقيمالأوراقاتلك

ريبولا.للحياةمعنىإعطاءتحاولدعوةأوموقفكل،م.ا289عامفيالصادرة

البشرمنلاقتكالحة)ملانخوليا(بسوداءوالمغلفةالمعقدةالحاذقةالدراساتتلكأن

فيبالثمهرةمطوقأهسكليالدوسمعهاغدابحيث،وتقبلموافقةكلالعشريناتفي

كونه،البشريالجنسعكسليبهأحاطالذيالظلامشدةفيزادومما.مكانكل

ويتابع.بالتقدمالشديدبإيمانهجدهعرفوقد،الفكتوريالعصرفيشهيرلعالمحفيدآ

مقابلأنقطةروايتهفيلكنه.للنفسوالقابضالصارمبأسلوبهالقيمعنبحثههكسلي

أمل،منفجوةأمامنافيفتحيعود،والسياسيينوالفنانينالعلماءلفشلعرضهبعد"نقطة

للخروجطريقةيجدأنالسليمةغرائزهإلىالإنسانعودةحالفيالجائزمنأنهيقولإذ

فيتابع،م3291عامفيوالصادرةالجديد"الشجاع"العالمروايتهفيأما.صحرائهمن

علىيعثربدأ،القرنهذامنالثلاثيناتفيولكنه.الحديثةالمدينةضدالضاريةحربه

العظيم،بالروائيهكسلييكنلم.التصوفوفيالعاجيبرجهإلىبالانسحابالعزاء

أولئكأمزجةسيماولا،عصرهلأمزجةحساسأوميزانأللقيمحاذقأسابرأكانأنهغير

عنعبثآويبحثونمحتضرةحضارةفييعيشونبأنهمشعرواالذينالمعقدينالأوروبيين

والقصائدالرواياتمنالعديدخلالمنذاتهاالروحهذهوتطالعنا.آمنعقليميناء

.القرنهذامنوالثلاثيناتالعشريناتفيصدرتآخرينوشعراءلكئابوالمسرحيات

مابأعمقمأساويآيكنلمالعصرذاكمزاجأنإلىهنانشيرأنبناويجدر

ثمةدائمآكانتفقد.وسحرهفتنتهالمحتضرةالحضارةفلغروب.معنىمنللمأساوية

الأدبرجالأنكما،ودفاقةغزيرةوالنظرياتالأفكاروكانت،للقراءةرائعةكتب
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عصرفيتعيسآيكونأنلهيمكنالناسمنفأي.رفيعمستوىعلىأيضآكانواوالفكر

فيمدهشينمعلقينمنكاملةوسلسلةوكافكا،وبروستوجويسبلورنسأنجب

الغربيةالحضارةجنازةموكبفيسارفلقد؟الحضارةأمراضحسبعلى،مواهبهم

غيرتعويضآويمثلالعزاء،يشيعالذيالأمر،والفكرالأدبطيلسانلابسيمنالعديد

حتىزلناماداميةبمأساةأوروبالتجابهالثانيةالعالميةالحربنشبتثمومن.قليل

فواجعها.فينتأملهذايومنا

كانت،هكسليالدوسإليهاينتميالتيالمجتمعمنالعلياالطبقةأنوالحق

العشريناتكانتإذانقولولذلك،وموجودةقائمةالثانيةالعالميةالحربنشوبحتى

لمف!نها،م1491لعامالسابقة"الجميلة"الحقبةمستوىعلىليستالقرنهذامن

والحربالاقتصاديةوالأزمةوالشيوعيةالنازيةعالميمنكوابيسحالكلعلىتكن

القرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتبهاجاءتالكوابيسهذهفجميع.الثانيةالعالمية

العشرين.

كئابهانفوسفيالغربيةالحضارةأثارتهالذيالاشمئزازفإنحالكلوعلى

سيلانفردينادلويسوقعم3291عامففي.بالشؤمومنذرأحقيقيأكان،وأدبائها

فظيعأالكتابهذاوكانمحأ(75ح!،لاول،وله!44ح،1المالأ)4الشهيركتابهاغسه()حولأ

إليهذهبمماالحدودأبعدإلىوالبئمريةللبشرببغضهذهبفلقد.ومحتواهبأسلوبه

هجاءوكان،والدعارةالفجوربمواضيعاهتماماتهفيلورنس!..دوتجاوز،هكسلي

الكاتبهذاأنالمحزنومن.النظيرمنقطعرواجألاقىوقد،البشريللجنسمرعبأ

الثانية.العالميةالحربخلاللفرنساالنازيينالغزاةمعالتعاونإلىانتهىالموهوب

كماوطنهلحضارةالمحضةكراهيتهعداما،سببمنهذاالشاذلسلوكهيكنولم

كتابهفيلورنسوصفهمالذينأولئكمن،سيلانفردينادلويسكانلقد.نعتقد

يطفحهذااغترابهوجاء،رفاقهعنالاغترابإلىسيقشخصأكان"لقد:"الكونغروأ

.والاستفزازأبالتحدي

العشريناتفيالأدبيةالنهضة

العالميةالحربأعقبتالتيالسنواتطوالكاناوالفنالأدبأنمنالرغمعلى

منفاتنةبروعةأشرقاذلكمعلكنهما،المريرةالأملوخيبةباليأسمصبوغينالأولى

الحديثةالأدبيةالحركةأسلوبنضوجبصدقيمثلانإنهماإذمثيلأ،لهانجدأنالنادر

انفجرتتد،الحربقبلمامرحلةخلالأسبابهاتجمعتالتيالأدبيةفالثورة.بأكملها
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المرحلةبأن)طكالاهث"هوغراهامويعتقد.القرنهذامنالعشريناتخلالالمجتمعفي

الأدبفيثورةشهدتقدالثانيةالعالميةالحربونشوبم5191عامبينالممتدة

التيالرومانسيةالثورةعنوأهمتهاوخطورتهازخزمهافيأبدأتقللاالإنجليزي

الثورةمنأبكروتتفيالثورةهذامئلعرفتفلربمافرنسااما.بقرنقبلهاجاءت

"جويس!بالإنجليزيةالناطقالعالمأدباءمناللامعينأنخلافولا.الانجليزيةالأدبية

العالميةالحربنشوبقبلالأدبيةحياتهمبدأواقد،مثلأ!ولورنسوأليوتوباوند

وندهامسفىوقد.الحربتلكبعدإلاالضوءدائرةإلىينفذوالملكنهم،الأولى

.أم4191عامإرجالونفسهوجويسأليوت.س.وتباوندعزراأ*محأ()3لويس

انطلقواقد،الإنجليزيالأدبفيالثورةقادواالذينالأدباءمنالرباعيهذاأنوالحق

أولىوضعمنانتهىلورن!ص"هـ.."دف.تمامآالحرببدءفيالأدبيالمجتمعإلى

امرأة9وقزحأ!قوسروايتيهكتبكما.م1391عامفي"وعشاق!أبناءالرئيسيةرواياته

انتهاءقرابةللنشرمعذة"!يوليسيسروايتهفكانتجويسأما.الحربخلال"عاشقة

بعدوأزهرتتفثحتأخرىبلدانوفيأخرىأدبيةبراعمأنذلكإلىأضف.الحرب

منبروستفسمفونية.فرنسافيبروستومارسيلفاليريبولمثلأفهناك.الحرب

وم1391عاميبينصدرت"الماضيمنأشياء"تذكربعنوانالشهيرةالروايات

الحاديةيتجاوزلماوهوم2291عامفيتوفيقدبروستبأنعلمآ،م2791

فيالأدبيمجدهذروةبلغفلقدمانتوماسالألمانيالأستاذأما.العمرمنوالخمسين

ييسالايرلنديوالشاعر،الفرنسيجيدأندريهوكذلك،القرنهذامنالعثحرينات

3(.)43!ح

بكاسوباسميارتبطا،جديدةوموسيقىجديدآفئأأيضآالعشريناتوشهدت

دائرةفييصبحالملكنهما،الحربقبلماإلىتعودجذورهمابأنعلمأ،وسترافنكسي

ذاكم1391عامفيباريسعرفتوقد.المدافعهزيمسكتأنبعدإلاالضوء

كماأ،الربيع!طقوسالموسيقيةسترافنسكيرائعةأداءرافقالذيالشهيرالشغب

معرضاثارهاالتيالجماهيريةالاضطراباتتلكايأميركيةالمتحدةالولاياتعرفت

شتاين،جرترودتدعىمهاجرةأميركيةشابةايضأهناكوكانت.اللاأنموذجيالفن

مدقعفقرفييعيشيومذاكبكاسووكان،أغنيةلقاءلوحاتهبكاسوصديقهامنتشتري

الرسمولدوقد.مونمارترحيفيعفياتفيتسكنالبوهيميينمنمجموعةبين

الحركاتولوحاتالتكعيبيةاللوحاتولكن.م0191وم5891عاميبينالتكعيبي

متشردينأطوارغرابةمنأكثرعنتعئرحينذاكتكنلم،الفنفيالأخرىالطليعية
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بللالتقئلمستعدينالناسغداحتىتنتهيالحربكادتماولكن.الذكرخاملي

تأكلالذينالمتمردينمن"الضياع"فجيل.وثوريومذهلجديدشيءبأيللترحيب

يكنلم،هدفأوورائهامنغرضلاعابثةحربمجازرعلىوالحقدالمرارةأكبادهم

ففي.فلسفيةأوأخلاقيةأوفنيةالقيمهذهكانتسواء،آبائهقيمعنبالدفاعأبدأليهتم

دادااسمعليهواطلقوا،شيءكلعلىهجومأوالفنانونالكئابشنمثلآ،بارشى

سواءوسخفآهراءشيءكلواعتبروا(،مغزىأولهامعنىلاالكلمة)وهذه)!4!!(

وباطلعبثوالحياة،باطلوالفنعبثالفنبأنوقالوا.حضارةأوأخلاقأأوأدبأكان

وكان.وفكريأدبيتكلفمنمزيجأتمثلداداكلمةهـان.وهراءباطلوالكلايأباطيل

عامة،اجتماعاتيعقدونوكانوا،المريرةسخريتهمعنتعبيرأ!)الداداييننشاط

وكان.وهراءسفاسفخطبآويلقونالشوارعفياللافتاتويعلقونالمناشيرويوزعون

البارزين.الداديةالحركةقادةأحدالمولدوالهنغاريالجنسيةالسويسري)ء3!2+تزارا

منالكلماتيقتطعكانفلقد.أحدإليهايسبقهلمغريبةبطريقةالقصائديكتبوكان

يغترفذلكوبعد،الكيسويخضكيسفييضعهاثموالمجلاتالصحف

.القصاصاتعلىالمطبوعةالكلماتمنقصيدتهبتركيبويأخذالمقتطفةالقصاصات

كيسه:منكلماتهاالمسحوبةقصائدهإحدىعلىمثلأوهاكم

التلغرافأسلاكتنسجالطائرة"إن

ذاتهاالأغنيةيغنيالنبعوإن

.البرتقالهوالشرابكانالعربةلسائقالمضروبالموعدوفي

.زرقعيونأالقاطراتلميكانيكيوإن

".الغابةفيابتسامتهاالسيدةفقدتولقد

الشبابمنقادتهاولكن،لحظتهابنتكانتالداديةبأنالقولإلىبحاجةولسنا

السيرياليةالحركةوكانت.أخرىأدبيةحركاتطلائع،العشريناتفيكانوا،ا،دباء

المعنىتشويشفيالداديةرغبةمنشيءفيهاظهرحيثالحركاتتلكأبرزهي

الحياةتياراتعلىالعنيفالداديةاحتجاجمنبعضفيهاتبذىوأيضأمتعمدأ،تشويشأ

الحالاتوفيالأحلامفينظريتهماويونغفرويدمنالسيرياليةاقتبستوقد،السياسية

إنتاجعلى"وقادرآ،المعقولطغيانمنمتحررأالذهنيكونحيثالواعيةشبهالنفسية

نظمفينهجهاللطبيعةالخارقاللاإراديالعملكانولقد."وأصيلةطازجةرموز

التدفقحريةوترك،العملعنالفكرإيقافعلىتنصقاعدتهاكانتإذالقصائد،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وممزوجةالحربقبلمالرمزيةاستمرارآالسيرياليةاعتبارفعلآلناويجوز.للكلمات

فرولدية.ب!ضافات

قدحيث،الفنمملكةباستقلالرومانسيإيمانغلو،هكذاتحتيكمنوكان

المحضة.العقليةالمفاهيممملكةوراءماالواقعةالمملكةهذهالثساعريةالرؤياتبلغ

تصوفمننوعهيواستقلاليتهالفنإلىهذهالسيرداليةالنظرةبأنالقولنستطغونحن

ولفترة،السيرياليةبقيتوقد.المثاليةمننوعهوآخرفلسفيبتعبيرأو،الفنفي

السياسيالميدانفيالسيرياليونأعلنكما.الفرنسيالشعرفيالسائدالمذهب،طويلة

بينالتعيسالطلاقعنالمسؤولاعتبروهحيث"إالبرجوازيالمجتمععلىالحرب

لأننظرأ،الشيوعيينإلىالانضمامإلىحركتهمبدايةفيهؤلاءنزعوقد.والحياةالفن

بالشيوعية،آمالهمخابتماسرعانولكن.للبرجوازيةاللدودالعدوهيالشيوعية

عنتختلفلاالاجتماعيةفلسفتهموكانت.وتعصبهاطغيانهامنتحققواحينما

يكنولم.وتهورهاتسرعهافيوبالغةمتطرفةكانتأنهاأي،السياسيةأيدولوجيتهم

ميدانفيعداماملحوظنجاحأيالحديثالمذاهبمنوغيرهماوالتكعيبيةللسيريالية

أسلوبهفييكونسيرياليأنثرأتكتبأنشتاينجرترودحاولتوقد.الزيتيالرسم

علمأ،ذلكفيتنجحلملكنهابكاسو،بابلوصديقهالوحاتعنالأصلطبقصورة

المثلهذاوإليكم.العالمنساءأشهرإحدىالقرنهذامنالعشريناتفيأصبحتبأنها

النثر:فيشتاينجرترودأسلوبعلى

شيءثمةوليس،شيءلكاغفرإنني؟حالك"يلف"وردةهيوردةهيأالوردة

أحاولالذيمايعرفإنسانمنهناك"ليس:شتاينجرترودقالتولقد."لأغفره

."إنجازهفيأنجحعندماوأعلم،أعرفأنالكننيبهالقيام

الحالتلكعلىدائمأعظيمأدبيعصرفيالأعظمالكتابكتاباتتكنولم

ولورنسجويسالروائيينمنالرئيسيالثالوثذاكفمن.الفهمعلىوالعسيرةالغامضة

كتابآخرفيوفقطوالإبهامالغموضإلىعمدالذيهووحدهجويسكان،وبروست

قبلمنعهاجرىقدللأالأ()3ء33أيوليسيس"بعنوانالشهيرةروايتهأنذلكعلىزد.له

،القرنهذامنالعقدذاكفيصخبأالضجاتأشدامنضجةأثارتوتد،صدورها

ماأصعبوكان."تشاترليالليديعشيق9لورنسروايةسوىدوئهافييعادلهاولم

الجنس،لقضاياالصريحةمعالجتهمهومحتمعهمإلىبالنسبةالكئابهؤلاءيعترض

علىيشددلورنسكانوقد.باستعمالهاالعامةالآدابتسمحلاكلماتواستخدامهم

يعرفونالذينالناسبأنلاعتقادهالسليمةالبدائيةالجنسيةالحياةإلىالعودةضرورة
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كانلورنسنظرفيفالجنس.الجنسيمارسونكيفأيضأيعرفونيعيشونكيف

ذإ،وفاعليةطاقةلكلوالوتديالرئيسيالجذرإليهبالنسبةوكان،الإبداعإلىالمفتاح

نذكرأنبناويجدر.وحيويجميلشيءوكلوالدينالجمالمنبعلورنسيرىكماإنه

فيالجنسمفهومعنكليآاختلافأالجنسفينظريتهفييختلفكانلورنسأنهنا

الحقيقةميدانإلىالحواسمدخلهوالجنسأنيرىفهو.)الهيدونية(اللذةمذهب

بقسوةينتقدلورنسكانولذلك.بماديتهالحسفوقالمتساميالميدانهذا،والجمال

بالحاجةحادأشعورأويشعر،البرجوازيةالمعاصرالعالموتقاليدالعقيمالعقليالمذهب

حياةإلىالجديدةالبدائيةهذهبهعادتوقد.والواقعوالتوترالإخلاصمنالمزيدإلى

استقامتهوجعلته،المتوسطالأبيضالبحربلدانوئلاحيوالهنودالأتروسكان

فيالمتنبئينأعظممنالهائلةالمبدعةحيويتهإلىبالإضافة،بمبادئهوالتزامهوصراحته

فلقد،وسخطهمالناسفزعأثارتالتي"يوليسيس"،جويسروايةأما.الحديثالعصر

وقد.الحديثةالأزمانفيالأدبيةالمنجزاتأعظممنبأنهاوالنقادالأدباءاعترف

الوجودعبثيةوشرحت،وأوضاعهالإنسانأحوالمجازيبأسلوبالروايةهذهعالجت

نيتشهكتأكيدوتأكيدأ،بالكلماتمؤلفهاوضعهاعظمىسيمفونيةوكانت،البشري

إنهإذ،شعرهفيإليوتنهججويسونهج.الفوضويالحياةفيضعلىولورنس

.الحضاريبتراثهالمعاصرالإنسانتذكيربغية،عصريتهافيمذهلةتقنيةاستخدم

للفن،انتصارآتمثلشكلافإنها،هذهجويسروايةتعنيهالذيكانمهماأنهوالحق

جويسيلتقيهذاوعلى،للعالمويقدمهاالحقيقةيعطيالذيهوالفنانأنأعني

وبروست.

بمثابةجاءتالعشريناتفيصدرتالتيالأدبيةالمؤلفاتجميعأنخلافلا

معظميعودكما.مجتمعهمنالفنانانسحابوعلى،الفناستقلالعلىشهادات

العالمأغوارسبرعلىالأدبهذاقدرةإلىالجدبدالأدبخلفهاالتيالإثارةأسباب

وفحشوبذاءةقذارةمنفيهماوبكل،معقولةغيرتعاقيدمنالعالملهذامابكلالباطني

حينماأننا،لورنسلدىالفنيةالمهارةأروعومن.الحساسيةومرهفةمترنحةوحقائق

مثاكلهاونعيشصراعهافنصارعشخصياتها،نحنكأننافورأنصبحرواياتهمنأثأنقرأ

كأرنولدالقدامىالروائيينوولففرجينيااتهمتوقد.تأتيهعملكلفيمعهاونشترك

الروائيونأما،الخارجيةالناسمظاهرسوىيصؤروالم"بأنهم)،،!ح!!!(،بينيت

نفوسهموخلجات،الناسعقولعملووصفواالبشرأعماقإلىغاصوافلقدالجدد

.!فدقيقةدقيقة
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بالكآبةمجفلآأيضآكانلكنه،الإبداعغزيرالإثارةشديدالجديدالأدبكان

دالوايفالسيدة.فيهاالافدماجويأبونالعامةالحياةيرفضونكانوافأربابه،والحزن

ماوكل،بارزلسياسيكزوجةحياتهاتطيقلاوولففرجينياروايةبطلةالأ!د!ه"ء!(

حواسهاتصقلقراهاولذلك،الروححياةويقتلالضجرعلىنفسهافييبعثيصادفها

محضة.شخصيةبأساليب

بأنهمالمعاصرينالأدباءاتهمعندماسنو،تشارلزالسيرأنفيهريبلاومما

فييقصدشكلاكانف!نه،السياسيةالحياةإزاءبالمسؤوليةتتصفلامواقفيتخذون

منالعميقاشمئزازهمعننهارآجهارآأعلنواالذينالعصريينالكئابكبارجميعذلك

التاسعالقرنأواخرفيالرمزيةلنظريةالصدىكانواالفنانونفهؤلاء.العامةالحياة

.الحضارةتحتضرحينالفنفيعزاءهيجدالمرءبأنوالقائلة،عشر

وموسيقىجديدةمعماريةبهندسةأيضآالحربوأعوامالمداخلةالأعواموجاءت

ح*س!ولول،ح؟(()4جينيريإدوار)شارلسكلأ(3605ول3)حألكوربوسيهترأسوقد.جديدة

الأسلوبالمدرسةهذهرفضتوقد،المعماريةالهندسةمدارسمنكبرىمدرسة

تفيوعماراتمبالبب!نشاءوطالبتعشرالتاسعالقرنفيسائدآكانالذيالاصطفائي

طالبتقد.التقاليدعلىالحفاظلاالانتفاعهدفهاويكون،الميكانيكيالعصربحاجة

معوجوههامنكثيرفيتتشابهوبهذاإ،الماضي"بتدميرالجديدةالمعماريةالهندسة

جروبيوسفالترالمهندسألمانيافيوتزعم.وفنأدبمنالمستقبليةالحركة

منتصففيالمدرسةهذهشهدتوقد،لتلكمشابهةهندسيةحركة)دولا"هعك!(

عندماوذلك،الجديدةالهندسةهذهتوارتماسرعانلكنملحوظأ،نجاحآالعشرينات

وكانت.السلطةأزمةهتلرأدولفوتولىالحظالمنكودةفيمارجمهوريةانهارت

ولهندسةالمعاصرللفنكمركزبارش!تنافسالحكمإلىالنازيينوصولقبلميونيخ

)ولءك!3ء!(،ديساوفيثمومنفيمارفيشهيرةفنمدارسنشأتوقد.العمارة

ول!س*ص!!روهيدرفانوميسجروبيوسفالترعيارمنوفنانينعباقرةوأنجبت

الهندسةأنعلىوبدا.ول،،(4الأممادولأكاندنسكيوفاسيلي)!ل!(كليوبول)ح"هول

أبوابمنبكثيرأوسعالأملمنابوابآالمعاصرالإنسانأمامتفتحالجديدةالمعمارية

إليه.الرواية

لويدفريدريكالأميركيالعبقريوكذلك،وجوروبيوسلكوربوسيهمنكلبدأ

الحرببعدالإبداعمنالذروةوبلغوا،م1491عامقبيلأعمالهم)،ط!+!ثمرايت

ميادينفيالعصريينالروادمرحلةمعزمنيأالمرحلةهذهوتتطابق.الأولىالعالمية
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رسامأأيضأكان،لوكوربوسيهالمهندسأنذلكعلىزد.والأدبوالموسيفىالرسم

إنسانلأيتقريبآيسبقلمولكن.والمستبقليالتكعيبيبالمذهبينشديدأتأثرأومتأثرآ

والمذهبالعمارةوفنوجوربيوسلوكوربوسيهباسميالعشريناتقبلسمعأن

التقليديينضدضاريةمعاركخوضعلىبعدفيماأرغمالكنهما،الانتفاعي

عصبةلمبنىالهندسيالتصميمحولخاضاهاالتيالمعاركأشددارتوقد.الساخطين

التصميمأمامانهزملوكوربوسيهوضعهالذيالحديثالتصميملكن،جنيففيالأمم

الرغمعلىولكن.لمواصفاتهطبقآالصرحذاكشئدالذيوالرصينالجديدالكلاسيكي

بعضوحقق،والبحثللنقاشمدارآبقيالجديدالهندسيالأسلوبفإن،ذلكمن

.المشهودةالانتصارات

بل،بالذاتالنفعيالمذهبهوأنهمذهبهمفيالانتفاعيالمذهبواضعويزلم

المذهبهذاانعطفوقد.عصرئاجماليآمذهبأيكونأنالجديدلمذهبهمأرادواإنما

تأثرهإلىيعودذلكفيوالسبب.الهندسيةالتجريديةفيمفرطأفكان،بدءذيبادئ

طاغية.شعريةأحاسيسعنليعبربعد،فيما،تطورلكنه.التكعيبيبالمذهبالشديد

منالرسملتحررمماثلأالنغميةمنتحررهاكانفلقد.الموسيقىفيأما

تربعوقد.الانتفاعيةالمعماريةالهندسةابتدعتهاالتيالجريئةللباعوكذلك،المنظور

3ك!"س!!*س!ها)حشونبرغوهماألا،العبقريةذروةتكبداعبقريانعرشهاعلى

.!ول+وله!كتورباو

عريضإبداعمندفقأ،المبدعةالعشريناتسنواتطوالوالأذنالعينشهدتوهكذا

ولوكورسيهوجروبيوسوكاندنسكيبيكاسوسنواتكانتالأعوامفتلك،الثراء

فيوالفوضىبالتشوشالجديدةالفنونيتهمونقدالتقليديينأنومع.غيرهموآخرين

فيشأنها،نسمعومانرىماإلىنظرنازاويةبذلتتدالفنونهذهأنغيرأشكالها،

.أخرىمجالاتفيثوريةحقبةأيضآكانتفالعشرينات.أينشتاينفيزياءشأنذلك

للفاشسمتيةالف!ريةالأصول

شديدةالقرنهذامنوالثلاثيناتالعشريناتخلالالسياسيةالمواضيعكانت

الثوريينالنظامينيستقطبمعظمهاوكان.والفلسفيةالأدبيةكالمواضيعالإثارة

الفاشسشيةجاءتوقد.والفاشس!تيةالشيوعيةأيوإيطاليا،روسيامنكلفيالسائدين

كبرياءولحبوط،بالسلامالشديدةالأملولخيبة،الحرببعدالمعنوياتلانهيارنتيجة

متكاملة،متماسكةأيدلوجيةالفاشسمتيةبأنالقولعليناالعسيرلمنف!نهولذلك.القومية

أما.والاحتجاجوالرفضوالتذمرالسخطفيهاانصهربوتقةالحالواقعفيأنهاإذ
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وقد.الانهياروشكعلى،يومذاك،الإيطاليالمجتهحكونإلىفقطفيعودنجاحها

العمالنقاباتبيندارتالتيالشديدةالصراعات،أيضآانتصارهافيأسهمت

بسببالاشتراكيينبإرادةنزلالذيالشللوكذلك،الصناعيينوالرأسماليينالاشتراكية

الديمقراطيةلاقتهالذيالمستمرالفشلإلىوأخيرأ،كلمتهموتوزعصفوفهمانقسام

استهوت،جماهيريةكحركة،الفاشسمتيةأنوالحق.الممارسةميدانفيالبرلمانية

تحدثالذيالكابوستحققماحدإلىوهي.البدائيةوالانفعالاتالعواطفمختلف

تجردتجماهيرثورةكانتانهاأي،هكسليوكذلكولورنسوشبغنلرأورتيجاعنه

للفاشسشيةكان،كلهذلكمعولكن.يستعبدهاانتوتاليتاريلنظاموتركتإنسانيتهامن

بنيتوزعيمهاوكان.الطريفةالنظرياتبعضاستخدمتحيثالفكريةالمظاهربعض

يتمتعوكان،صحافيأوعملمتطرفأ،اشتراكيأحياتهبدأوقدالمولدوضيعموسوليني

السياسيةالنظرياتسطحيآاستيعابآاستوعبوقد.والتحققبالبحثولوعفضوليبعقل

وبرغسونوسوريلنيتثمهنظرياتسيماولا،م1491عامقبلمامرحلةعرفتهاالتي

جميعتتناولكاملةشاملةثورةإلىبالحاجةإيمانههؤلاءمناستوحىوقدوباريتو.

لأولئككانكما،المنحفةالبرجوازيةالمدنيةقيممحلتحلجديدةقيمأوتبدع،القيم

النخبةبحكميؤمنوكان.الماديةللاشتراكيةاحتقارهفيالثمديدأثرهمأيضأالفلاسفة

العقل.فوقالحدسويضع،الديمقراطيبالحكملا

الشهيرةالفرنسيةالثورةعنتختلفانلاوالفاشسمتيماالشيوعيةالثورتينأنوالحق

هيالنظرياتفليست.الأيديولوجيةفيودورهمافيهماالأيديولوجيةدورحيثمن

النظرياتوخهتااللتانهماالثورتينهاتينإنبل،الثورتينهاتينفيتسئبتالتي

وتسريحاقتصاديةومصاعبالنظاموانهيارالتذمرسبقهمافلقد.أشكالهالهاوصاغتا

.الحرببعدمامرحلةجابهتهاالتيالمشاكلمنآخرعددإلىبالإضافةالجنود،

الحبوطفريسةأمست،م1861عامفيودولةكأمةوحدتهامنذإيطالياانوالحق

بالمتحذرينالجديرةالأمجاداستعادةإلىتطمحكانتالإيطاليةفالأمة.الآمالوخيبة

الإهاناتمنكاملةسلسلةبهانزلتذلكمنبدلآلكنها،الرومانأصلابمن

الفاشستية""الأيديولوجيةلكن،والعنفالاضطرابعنهيشأقدالذيالأمر،والإذلال

شبهأومتماسكةلثورةأنموذحإلىالمعاناةتلاثتحويلفيبعيدحدإلىأسهمت

لعبقدداننزيوجبرائيلمعاوالمغامرالمتفاخرالروائيذاكأنخلافولا.متماسكة

فلقد.الفاشسشيةالثورةأنموذجصنعفيموسولينيلعبهالذيالدورمنبكثيرأهمدورأ

م9191عامفيواحتلالمسزحينالجنردمنزخمأوقادمعأ،وفعلفكررجلكان
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فيوخطبشوارعهافيجنودهواستعرض،عليهاالمتنازع3()حولولأفيوميمدينة

ماوسرعان،الهتافاتمنبهديرخطبهقابلتحيث،الشرفةعلىمنالحاشدةالجماهير

وانفعالأ.حماسةالمتوهجةالمظاهرهذهجميعموسولينيعنهاقتبس

نجوممنونجمأ،رمزيةلروياتومؤلفأ،وبودليرفاغنربرتشاردمعجبأدانزيوكان

سياسةإلىداعيةإلىبعدئدتحولحيثعصمر،التاسعالقرنمنالتعيناتخلالالأدب

فييمثلكان"لقد:ويقولدانزيويصفول)ح،)5نولنيأرنستكتبولقد.المغامرات

معأيعيشانالفيلسوفينهذينأنلهمبداإذمعآ،وبارينيتثهمنمزيجآإيطالياشبيبةنظر

الإيطاليينحؤضالذيوهو.قوميآبطلأوغداملحوظأشاعرأدانزيووكان.دانزيو"في

الحربنشتوعندما.ليبيااحتلالبغيةتركياعلىالحربإشهارعلىم9091عامفي

وسامونالعينيهإحدىوفقدكطياروقاتلالمحاربينصفوففيانخرطالأولىالعالمية

والمستقبلية"الليوناردية9الروحتمثيلفيدانزيومنأفضلشخصثمةوليس.الشجاعة

لدىالخلاقوالاندفاعنيتشهمفهومفيالقوةإرادةعنالأصلطبقنسخةئعتبرالتي

للجماهيرجبارأوقائدأ،والانفعالاتالعواطفديونيسيإنسانأأيضأكانولقد.برغسون

،بالشعاراتدفاقأمنبعآوكان.الآخرالبعضنظرفيومشعوذأوأنانيأ،البعضنظرفي

بروليتارية،أمةهيالإيطاليةالأمةبأنالقائلةتلك،نظرياتهأوشعاراتهأطرفومن

البلوتوقراطية.الأممعلىطبقيةحربأ،موحدةكأمة،تشنأنعليهايتوجبولذلك

أجلمنبالفعلالقائلةالرومانسيةالروحمعتمامأتتطابقالفاشسشيةروحكانت

الحركةشعاراتيومذاكسمعتوهكذا.وتعبئتهاالجماهيرنفسيةوباستنفارالفعل

خطر،فيوالعيشالحياةمعانقةعلىالنيتشويبالتحريضهادرةمدؤيةتترددالطليعية

الفنانيحملهاالتيالشديدةبالكراهيةوشعرتالبرجوازيةالمشروعيةعلىالتمردورأيت

.الثورةإلىيدعونوالفوضويينالاشتراكيينوسمعت،المحترمللمجتمعالمغترب

كانانهغير،التجريحمنسليمةتكنلمموسولينيأخلاقأنمنالرغموعلى

منها.للث!يوعيةكانمماأكثرالعصرروحمعالمتفقةالذكيةالأساليبمنللفايثسشية

الجماهير.ولنفسيةاللامعقوللدروسالفاشسشيةاستيعابإلىذلكفيالسببويعود

فيالفاشسشيةنجحتوقد.أإالسوبرمانوفاعليةالزعامةمبدأعلىتشذدكانتفلقد

بأعباءمثقلةكانتالتيالإيطاليةالأمةبعثإلىالهادفةالديناميكيةللزعامةصورةعرض

مذهبفيذاتهاهيالفاشيةفيالضعفنقاطوكانت.المصاعبوشتىالأزمات

منالفعلإلىوتندفع،العمليةالمناهجإلىتفتقركانتأنهاأي.الجديداللامعقول

.وميدانمجالكلفيالأساطيروتخلق،فقطالفعلأجل
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والذي،وسوريلنيتشةفلسفتاذكرهعلىتأتلمالذيالقوميةعنصرتوفيروبغية

الهيغليةفيالفيلسوفإلىموسولينيعهد،إيطاليافيواسعةبشعبيةيحظىيومذاككان

الفيلسوفهذاقالوقد.للفاشيةفلسفةبوضعأ"!حك!()حا)31(جنتيليجيوفانيالجديدة

جنتيليجيوفانيوقرر.الفردفوقوهيالأخلاقيالأعلىالمثلتمثلالدولةبأنالفاشي

جميعأهي،الطبقيبالصراعبمناداتهاوالماركسيةالبرجوازيةوالليبراليةالفرديةأن

عنهاواستعاض،وكريهآحقيرأمذهبأبوصفهاأيضآالماديةرفضكما.للمجتمعمعادية

جانبإلىالفاشيةبوقوفموسولينيزعممنالرغموعلى.للمجتمععضويبمفهوم

نحوالمبدأهذاعنينحرف،يومبعديومأكانأنهغير،الدولةمجابهةفيالفرد

الفاشية،عمدتوقد.للدولةالفردإخضاعإلىأخيرأانتهىحتى3(،أ،حأ3)ولالدولانية

أمسىحيث،العامةالإرادةمبدأالث!هير،اليعقوبيبالمبدأالأخذإلى،ذلكإلىإضافة

ل!رادةحيآتجسيدأ،المبدأهذالمنطوقوفقآ،الأعلىالفاشيةومجلسالدوتشي

المنحلةالليبراليةعنالصحيحالجوابأنهاعلىنفسهاالفاشيةقدمتوقد.العامة

طورهاالتي،المتحدةالدولةنظريةالفاشيةعلىموسولينيأدخلكما.البرلمانيللنظام

منالفاشيةلناتبدووهكذا.موراشارلفذمآوخطاهاالكاثوليكيالاشتراكيالفكر

الدولانيةعلىبخاصةوتثدد،النظرياتمنعددمنكمزيجأيديولوجيةنظروجهة

وهيغلروسودولانيةبينمزاوجتهاهومنجزاتهاأبرزولعل.واللامعقولالنخبةوحكم

المحافظمورافكرآثاربأنعلمأ،الثوريةوسوريلنيتشهرومانسيةديناميكيةوبين

.الوضوحبعضواضحةللرومانسيةوالمناهض

علىاستيلاءهاتبرروأفكارنظرياتشظاياالتقطتقدالفاشيةإنأحدهميقولقد

نأالممكنغيرمنأنهلنايبدوولكن.قبولمنشيئأالقولهذايلقىوقد،السلطة

الأثرواضحةكانتالمعالمهذهلأننظرآ،الأيديولوجيةمعالمهاالفاشيةعلىننكر

يدركونوالنازيةالفاشيةقادةكانفلقد.المذهلالنازيةونجاحنجاحهافيوالفاعلية

العصر،ذاكليبرالية،الخاملةالليبرالةكانتبينما،وسلطانقوةمنللنظرياتمامدى

دينأالمعاصرللإنسانقدمتافلقد،الخسيسمعدنهمامنالرغموعلى.ذلكتدركلا

قليلة،سنواتلبضعالفاشيةلاقتوقد.حياتهتنظيمإليهالحاجةبأم!قكانمعتقدآأو

قدأنهافيهاكروتشيرأىإذ،)مح!هعشه(كروتشيبنيدوتوإيطاليافلاسفةأشهرمنترحيبأ

وأنعشتالآمالوأحيت،والدولةبالسياسةالتقليديةالإيطاليةاللامبالاةعلىقضت

استقبلهاكما.كنظامصلاحهايبررماوالنتائجالمنجزاتمنوقدمت،القوميةالأخلاق

بابينيفيهمبمنبالترحابوالفنانينالكئابكبارمنغفيرعددالأمربادىءفي
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لكن،نينيسكاتوو*(اع!)أولتشينيبووا!(!عول4)اح5)للوندابيرويتورباو!!(هأول)أ

.م2291عامأعقبتقليلةسنواتبعدعنهاوارتدوابهاأملهمخابماسرعان

وعلى"العامةالانتخابات"بكذبةدعاهماعلىللقضاءجاهدأموسولينيسعى

انتهىولكنه.أشداءابطالمننخبةحكمعنهاكبديلعارضآ،البرلمانيةالديمقراطية

،العمالنقاباتسلطانعلىقضىوقد.ومفسدةفاسدةلأوليفاركيةإيطالياإخضاعإلى

للتعاونخلأقمبدأإيجادعنتقريبأكليآعجزأعجزت!المتحدة"دولتهولكن

فيمستخدمأالشبيبةأذهانعلىجديدأ،دينأبوصفها،الفاشيةطبعوقد.الاقتصادي

وأاستهواءكلالفاشيةفقدتماسرعانلكن.الشبابومنظماتالتعليميةالمناهجذلك

موسكاالنخبةحكمإلىالشهيروالداعيةالإيطاليفالمفكر.المثقفينلدىاهتمام

النظامأنوقرر،الديمقراطيةانتقادعلىندمهعنالأشهادرؤوسعلىأعلنول(،5)ءع

كلوفارقهاالواقعنارعلىتبخرتفوعودها.منهافسادأوأوسعإفسادآأشدالفاشي

وجه،الهرمالكالحالوجهذاكسوىمنهايبقولم،وأصيلةقديرةروحأونازع

نأيقالوالحق.وطاقاتهاالحديثةالتكنولوجيابمواردالمدعوموالطغيانالاستبداد

بعضخلالمنوكان،البطلالقائدالجماهيراعينفيالزمنمنلفترةبداموسوليني

مثيرأغدالكنه،موهوبأرجلأشكلاكانفموسوليني.للاستهواءمحطأمنجزاته

بهبأسلاعددفزوقد.!إالسوبرمانبدورالقيامعلىأصرعندماوالضحكللسخرية

إنجنازيوالكبيرالإيطاليالكاتبوتحؤل.إيطالياخارجإلىوالفنانينالمفكرينكبارمن

الفاشي.للطغيانالسريةالمقاومةحركةإلىوانضمشيوعيإلى3()حوله)أسيلوني

بالكثير.للثانيةتدينالأولىف!ن،والفاشيةالنازيةبينالفوارقمنالرغموعلى

يكرهكزميلهوكان.الإيطاليبالدكتاتورالعبادةحتىمعجبأهتلرأدولفكانولقد

اعتبرهاالتيالماركسيةللاشتراكيةكبديلالوطنيةالاشتراكيةإلىويدعوالديمقراطية

الدولانيةممارسةفيومفرطأ،قوميتهفيمتزمتأقوميأوكان،الضررشديدسامأمذهبآ

ناضلتوقد.ونظامكمذهبالدولانيةممارسةفيالنازيةناضلتوقد.ونظامكمذهب

والاضطراباتالفوضىعلىوالقضاء،الإذلالربقةمنالمانياتحريربغيةأيضأالنازية

بدينالنازيةوتدين.م9191عامأعقبتالتيالسنواتطوالالشدةبالغةكانتالتي

النظامفشجبت،العواطفأنواعجميعاستهوتوقد.فاجنرريتشاردللموسيقارخاص

وهاجمتألمانيا،هزيمةفيتسببواخونةاليهودواعتبرتوالشيوعيةالرأسمالي

قويةحكومةبقياموطالبت،ووهنإضعافعواملبوصفهمالسلمودعاةالليبراليين

المكانإلىألمانياوقيادةالقوميةالإرادةعنالتعبيرعلىوقادرة،قويرئيسيرأسها
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الرماديةالقمصانجنودمنفرقهاالنازيةوشكلت.الشمستحتبهااللائق

منالكثيرالزعامةفيبمبدئهالنازيالحزبواقتبس.العنفأعمالفيالمتخصصين

الألمانيةبالوحدةالمطالبةالأصواتأصداءفيهاوترددتالروسيالشيوعيلينينحزب

الىالدعوةفيهتلروجدوقد.م1491عامقبلمامرحلةآذانفيدوتوالتي

دفعتفجةا"داروينيةعلىايضأالنازيةاحتوتكما.والضمللتوسعمنطلقأالوحدة

حيث،يرحملامريرصراعالحياةبأنالقائلالمبدأممارسةإلىنسبيأالجاهلبهتلر

النازيةاقتبستوقد.بيولوجياأ"والمنحطوالمجريحالضعيفعلىالفناءفيهيتوجب

كالمفكرعثصرالتاسعالقرنكئابمنآخرينوكئابفاجنرمنالعنصريةفينظريتها

اعتقادأالزمنمنلفترةغداالذيالوراثةعلممنوكذلك)ولءحولا؟هقه(جوبينوالفرنسي

شعاراتنيتشهمنواقتبسوا،اصطفائياستنسالبواسطةالنسلتحسينب!مكانية

جذريأ.تطهيرأالقديمالنظاموتطهير"البطلة"القيادةو""السوبرمان

والديمقراطيةالراسماليةأوزاروحضلهماليهودعلىعنيفأهجومأهتلرشن

المذهبأوزاروكذلك،المعاصرينوالأدبوالفنالمنحلةوالجماليةوالاشتراكية

كلاسيكيته.منمتزمتأكلاسيكيأذوقأهتلرذوقكانولقد.والكفرالحديثالشكي

"فيلسوف"اعتبروقد.عصريفنلكلكراهيتهفيستالينشيوعئيمعيشتركوكان

والمناهضينوللأمميةالعقليللمذهبالفعليينالممثليناليهودروزنبرغألفردالنازية

البحربلدانوعناصراليهوديةالعناصرإنوقال.حضاريشعبلكلالسليمةللغرائز

آريةأمسيجة9ثمةبأنيقولوأردف،المسيحيةجوهرافسدتقدالمتوسطالأبيض

الانحلالظاهراتعناليهودعلىبالمسؤوليةوألقى.وتشجيعهابيدهاالأخذينبغي

فيبتاتألهاجذورلاالمذاهبهذهأناعتبرإذ،والذريةوالأمميةالعقلانيةفيالمتجلية

والتكافلالوطنيةالتقاليدجذورسوىالتربةهذهتحتضنلاحيث،القوميةالتربة

وموضوعأ.شكلأالمحضالعقلوتلفظ،والحدسوالعاداتالوثيقالجماعي

الوصفالآنفالفكرمنالنوعهذافينسمعأنعلينااليسيرمنانهوالحق

المحافظالمذهبينأصداءسيماولا،والأوروبيالألمانيللفكرعديدةاصداء

وعلماءوفاغرنيتشهفلسفةأصداروكذلك،عشرالتاسعالقرنمطلعفيوالرومانسي

النظرياتتلكأنوالحق.حف!ولوله+(مثلأأ)6()3تونيسافريدريك!الألمانالاتجماع

بسببوالفلاسفةالمفكرينأولئكنلومألاوينبغيء،بالسيجميعهايكنلموأصداءها

والبارزالوحيدالنازيينإسهامولعل.النازيينأيدقيفيونظرياتهمآرائهمبعضوقوع

سخفأكونهيعدولاالذيالأمر،الصوفيةمرتبةبالعنصريةبلوغهمهوأيديولوجيتهمفي
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الآريةبالعلوميقولونأصبحوابحيثالعنصريةعلىالتشديدفيالنازيونوغالى.وهراء

وأعراضه.الانحلالمظاهرمنبوصفهاأينشتايننظرياتويرفضون

بالتقديريحظىالعناصربقيةعلىوتفوقه!الشمالي!العنصرعنالتحدثكان

شسلعنكالحديثوذلك،العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرناواخرفيوالاحترام

برجسجونأوسترونغكيشوعأميركيةشخصياتعنكالحديثأو،إنكلترافيرودز

المتحدةالولاياتوكانت.السياسيةالعلومفيالكبيروالأستاذالشهيرالإكليركي

هجرةعنوالناشئةسكانهابينالجاريةالتهجينعمليةإلىبارتياحتنظرلاالأمريكية

شائعأأمرأالساميةمناهضةوكانت.واليهودواللاتينالسلافكعناصرإليهادونيةعناصر

بعنوانالمعروفجولدسمرهنريالمؤرخكتابفيوردولقد.بريطانيافيومألوفأ

فيسياسيةقوةيشكلللساميةالعداءكانعامآخمسينامنذ:قوله"اليوم"تاريخ

وقد.معه"وتتعاطفالتيارهذاتساندالمحترمةالبريطانيةالشخصياتوكانتبريطانيا،

قوةمنالحديثةالساميةلمناهضةمافأظهرتفرنسافيالشهيرةدريفوسقضيةجاءت

أقليةيشكلونالألمانكانحيثالنمسا،فيللساميةعداءههتلرتشزبولقد.وزخم

الوحدةإلىالدعوةجعلالذيالأمرواليهود،والهنغارالسلافمنغامربحرفي

فيالسيد!"العنصرنظريةدعمكما،وانفعالهاتطرفهافيهستيريةدعوة،الألمانية

بلطيقيأ،ألمانيأروزنبرغألفردالنازيةفيلسوفكانولقد.الألمانيةالقوميةالأيديولوجية

نحصرأننستطيعلاأنناوالحق.المقيمالأجنبيأوالمستعمر،نفسيةيفسرماوهذا

قدالهتلريةألمانيابأنعلمآ،فقطبالألمانالحضاريأوالعنصريبالتفوقالاعتقاد

شائعةكانتهذهالتفوقفنظرية.سوادأالموضوعهذاتاريخصفحاتأشدخطت

التيالمتتاليةالاضطهاداتفيوتجفت،المصمرقيةأوروباوبلدانروسيافيوممارسة

الأقطار.تلكفياليهودلاقاها

الصوفيةفيعميقأأثرأيونغبهقالالذياللاواعيالبدائيللطرازأنريبولا

قالفلقد.العنصرظاهرةهوالمذكورالطرازبأنالنازيونزعمحيث،النازيةالعنصرية

الأمة.دماءفيوتجريتعيشوهذه.وأساطيرهورموزهنفسهعنصرلكلبأنيونع

رفضأورفضهابعدفيماعنهاتخلىلكنه،النازيةإلىيونعانجذببدءذيوبادىء

منوكان.المحافظينوالفلاسفةالكتابمنمجموعةنظرياتهتلراقتبسولقد.قاطعآ

لمهؤلاءبأنعلمأ،بروكيدنفانوموللريونغروأرنستشبنغلرأسفالدهؤلاءأبرز

الآخرينمعاضطهدهمالسلطةعلىاستولىفعندماولذلك،نظامهيساندواولميؤيدوه

رحمة.أوشفقةدون
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فيألمانيابهزيمةالأثرأعمقتأثرواقدوالمفكرينالفلاسفةهؤلاءأنوالحق

ولقد.وطنهمعنالضيمرفعإلىيرميإسبرطيأمنهاجأوضعواوقد.وإذلالهاالحرب

قوميانبعاثوإلىالإرادةقوةإلىألمانياحاجةعنكتبهمفيوموللرشبغلرتحدث

الإضعافعواملجميععلىبالقضاءوطالبوا.الأمةإرادةتتجسدهزعيموإلى

فهذه.الطبقيوالصراعوالليبراليةالبروسيةالروحوعلىالغريبةكالديمقراطية

ولذلك.وقوميتهابألمانياتفتكسمومآكانتالفرنسيةالثورةعنالناشئةالأيديولوجيات

الألمانيةالأمةوحدةاستعادةبغيةالمحافظةبالمبادىءالأخذإلىالعودةوجوبرأوا

الثوريةالوسائلاستخدامعنيتوزعانلاثوريينمحافظينكاناوموللرفشبنغلر.وقوتها

أبدأيكونالمالفيلسوفينهذينولكن.القوميالهدفأيالمحافظالهدفلتحقيق

.بالاحترامجديرغيرمشاغبأرجلآهتلرفييريانوكانا،العنصريبالتفوقيؤمنان

هذاولكن،والنازيةنظرياتهمابينمذهلآتشابهأثمةأنالإنكارنستطيعلاهناونحن

وينها.بينهماالتامبالتطابقبتاتأليسالتشابه

قبيلأشسولقد.القلقةالألمانيةالشبيبةبلسانالناطقفكانيونغركارلأما

معالتواصلوبتجديدالطبيعةإلىبالعودةتناديللثمبابحركةالأولىالعالميةالحرب

شهدتوقد.العصريةللحياةالناظمةالمدنيةالعقلانيةورفض،الجوهريةالعناصر

كانالحربفبعد.الوصفالآنفالألماني!لتيارمشابهةتياراتأخرىوبلدانفرنسا

ثوريأجيلأ،المرارةأكبادهمتاكلالذينالمسرحونالجنودأو"،الأب"التيمالجيل

ماشيءإلىوتتطلع،المثاليةفيمفرطةحركةكانتهذهالشبيبةفحركة.روحهفي

المعدومالميكانيكيالرأسماليالبرجوازيالنظامبأنومقتنعة،حالهاواقعمنأفضل

منفصلةكانتهذهالشيبةحركةأنومع.تمامأأفلسقدنظامهوإنسانيحسكلمن

علىمعهاوالتقتالنازيةفياندمجتماكثيرألكنها،النازيةالحركةعنبمنظماتها

تلبسهلملكنالحدود،أبعدإلىالنزعاتتلكهتلراستغلوقد.والهدفالأسلوب

الذينالألمانالشبابمنغفيرةأعدادآف!نولذلك،نواياهاطهرولاالشبيبةمثاليةأبدأ

ساقتهمماسرعان،الحكممقاليدتسلمهاقبلالنازيةإلىوانضمواهتلرباسمهتفوا

عقيدةبالنازيةالكفرإلى،السلطةعلىالنازييناستيلاءبعد،المريرةالأملخيبة

الدولةعلىالمهينةالعبوديةمننظامآيفرضهتلرشاهدواأنبعدسيماولا،ونهجأ

وماجدطاهرشيءعنتبحثالثوريةالراديكاليةالفنيةألمانياكانتفيومذاك.والمجتمع

الجديرينوالحركةالمذهبللألمانتبدتالتيبالنازيةفإذا،لإيمانهامحطأيكون

مثل.أوقيمةبأيةتؤمنولاالثوريةالمثاليةمنعاريةكونهاعنتنكشف،بالإيمان
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قالولقد.شديدةمناهضةوالمثقفينالثقافةتناهضانوالنازيةالفايثسمتيةكانتلقد

ينطقأحدهمأسمععندما"إنني:الشهيرالنازيالإعلاموزيرغوبلزجوزيفالدكتور

الجهلةمنفئةأنوالحق.!لإشهارهاستعدادآمسدسيأتحسس""ثقافةبكلمة

كانواالقادةهؤلاءلكن.والنازيةالفاشسشيةقيادةتولواالذينهمالعتاةوالمجرمين

الأحيانمعظمفييتورعواولم،وانفعالاتهاالجماهيرلامعقوليةاستغلالفيماهرين

الحركتينهاتينتادةأنغير.مهيناحتقارمنالجماهيرلتلكيكنونهعماالتعبيرعن

جميعشعاراتاقتبسواوقد،والإعلامالدعايةفنفيالبراعةغايةبارعينكانوا

الديني،الإرشادلغةاستخدمواكما.التاريخعرفهاالتيالضخمةالشعبيةالحركات

الولادة،الأعاجيب،الخلاص،الايمان9:كلماتترديدمنيكثرونسمعتهموهكذا

عث!ر.التاسعالقرنفيالقوميةبالحركاتيذكرناالذيالأمر"،والتضحية،الجديدة

والماسونيةاليسوعيةشعاراتمنوكذلك،الشيوعيةشعاراتمنكثيرأاقتبسواوقد

ولم.الأميركيالدعايةفنمنكذلكاستفادواإنهموقيل،ايضآالجيشومن،وغيرهما

وفلسفاتهالألمانيالفكرتياراتبمراجعةقامواكما.القوميالماضيرموزاحياءيهملوا

اهواءهم،ويوافقمصلحتهممعفقطيتفقمامنهاوانتقوا،وحديثهقديمهمن

كلفعلواوقد.ميدانهافيأقدامهموترسيخ،السلطةإلىالوصولعلىوش!اعدهم

ويمجدالموضوعيةالحقائقويستقبحالوجدانويتحدىبالعقليسخربأسلوبذلك

ناهناعليناويتوجب.الإنسانلامعقوليةمعفقطتتعاملتقنيةويستخدم،الأسطورة

نادىإنما،والنازيونالفاشسمترفعهاالتيوالشعاراتالنظرياتتلكجميعأننذكر

وسوريلنيتشهكفريدريك،الأولىالعالميةالحربقبلعاشواومفكرونفلاسفةبها

موضوعأالقوميةاعتمدتقد،بالذاتالحربأنذلكعلىزد.ا!س)3،اوولاس

بسبب،الحقيقةاحترامقواعدجميعالبشرنفوسفينسفتكما،والإعلامللدعاية

والنازيةللفاشيةوفرالذيالأمر،للاكاذيبوترويجهاللكذبالحكوماتمنهجية

نأفيريبولا.قبلهاوماالحربثقافةفيوفاسدشزيرهوماكلإيقاظعلىالقدرة

هميكونوالملكنهم،الغربيةالحضارةفيالشريرةالأرواحكانواوالفاشسمتالنازيين

علىطفيليينوكانوا.استغلالهافيفقطماهرينكانوابل،الغربشرورخلقواالذين

السلطة.فيوجودهمتثبيتبغيةونظرياتهالغيرأفكارسرقةفيوبارعينوالفكرالثقافة

الذينالبارزينالألمانوالكئابالمفكرينعددكثرةفينتأملحينمالنذهلأناوالحق

لاهؤلاء.بالاحترامجديرشيءإلىيرمزهتلربأن،الزمنمنلفترةولواعتقدوا،

مارتنالشهيرالفيلسوفبينهمكانولقد.الايطاليينمنأندادهمعنعددأيقلون
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منغفيروعدد)ولولح!(بنجوتفريدالمذهبالتعبيريوالشاعرأح+()3ء!!ء4هايدجر

،م3391عامفيالحكمأزمةيتولىهتلركادماولكن.الألمانيةالجامعاتأساتذة

البعضوبقيألمانيا،منمنهمالبعضوفربالنازيةالمفكرينهؤلاءمعظمكفرحتى

تياراتبعضلدىاستهواءلاقتقدالنازيةكونأما.بشجاعةهتلريقاتلداخلهاالآخر

مشابهةبنظرياتالنازيةمناداةإلىسببهويعود،وصحيحواقعأمرفهذاالبارزةالفكر

هـ..دكالروائي،بعدهاوماالحربقبلماحقبةحكماءبهانادىالتيللنظريات

والبطولةوالغريزة،بالدمكالإيمان،وغيرهما)3،!حىييتسوليموالشاعرلورانس

والليبراليةالديمقراطيةيحتقرونوالأدباءالمفكرونأولئككانلقد.النخبةوزعامة

بزعامةالبشريةعلىوتطلع،المنحلالماضيبعنفتطفرعظمىحركةإلىويتطلعون

أصيلة.

عنىوقد."العدمية"بثورةالهتلريةالحركةول!ول()!ولأول"س!3راوشننغهرمندعا

وأعقيدةبأيةتدينلاوأنهاإليهوتعودمنهتنطلقأيدلوجيأمركزأللهتلريةليسأنهبذلك

فيراىوقد.الجديدةالمحافظةالحركةإلىالمنتمينمنهذاراوشننغوكان.مثل

الديناميكيةأجلومن،تهدألاديناميكيةتسئرهامحضةتدميرقوةأنهاأيضأالنازية

الحربأهوالبهاعصفتوقدبعد،بناؤهايكتمللمبأمةأئممنطمغصابفهي.فقط

.الاقتصاديوالانهياروالهزيمة

وأالبلاغةاستوجبتهامغالاةمنشيءللهتلريةراوشننغتحليلفييكونقد

استشريااللذينوالفسادالأخلاقيالإفلاسعنيكشفشكلالكنه،العاطفةجموح

بالنازيةبدءذيبادىءالألمانالفكررجالبعضرخبوقد.النازيةالدولةفي

مؤهلةنخبةوعنوقديرةكفءزعامةعنستتمخضأنهاإليهمخئلإذوبدولتها،

ويتغاضىالديمقراطيةإلىافتقارهامعيتسامحالمرءيجعلالذيالأمر،الصالحللحكم

فالهزيمةالحربإلىالألمانيةبالأمةانتهتولكنها.الحكمفيالوحشيةأساليبهاعن

.والدمار

قائلآ:خطبهإحدىفيموسولينيأعلنولقد،الحربوالنازيةالفاشيةمخدت

ذرىأعلىبحيويتهاوتبلغ،الأمةطاقاتجميعتفجرالتيهيوحدهاالحربإإن

هيالحرببأنالقائلةالنظريةأنخلافولا."النبلبطابعالشعوبوتطبع،التوتر

اعتقدولقد.أيضأوداروينهيغلبهاقالنظريةهيالأمةأخلاقلنسيجامتحانبمثابة

وأضعفالحربتشهرانمنأعجزستكون،المنحلةالأوروبيةالديمقراطياتبأنهتلر

ولذلك.والفجوروالدعةالفسادلججغرقتقدشعوبهالأنغمارها،تخوضأنمن
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خلالمنتبرهنأن،النازيبانضباطها،الألمانيةالأمةعلىالمتوجبمنأنهرأى

منلهابدلاكان،هوجاءسياسةفياندفعوهكذا.بالتاريخجديرةأنهاعلىالحرب

هتلرسياسةمسارالنازيةالأيدلوجيةعناصرحددتوقد.الحربإلىحتمأتنتهيأن

بالسلبيبعضهايتسم،الحربإلىهتلرمنهاانطلقالتيالعقائديةالعناصروكانت.تلك

والثقافةالماديةبأنالعميقهتلرإيمانمنينبعمنهاالسلبيوكان.بايإيجابيوالآخر

كما،الدولفهذه.والصمودالقتالعلىالديمقراطيةالدولقدرةأشئتاقداللاقومية

قادتهاولأن،شيءبأيتؤمنلالأنهاقوميةسياسةتضعولنتحاربلن،هتلراعتقد

أما.الديمقراطيةممارسةفيأكفاءوغير،القوميةويناهضونبالأمميةيؤمنونيهود

وبالحربالرجولةبمذهبالقولمنبهالنازيةتوحيكانتفيمافيتمثلمنهاالإيجابي

التحالفإلىتسارعأنبريطانيامنيترقبهتلروكان.وأخلاقهاالأمةلنسيجكامتحان

علىوالسيطرةمستعمراتهاحكمفيبريطانيايديلإطلاقاستعدادهأبدىوقد.معه

وضعهاالتيالسياسيةبالجغرافياالتأثرشديدكانفهتلر.وبحارهالعالممحيطات

الشعوببدونيةإيمانهإلىلإضافةبا،ولء+()عس!مه"3وهاوسهوفرول(4ولامم!ح4)عحماكانيدر

يسودهاعظمىآسيويةأوروبيةامبراطوريةإنشاءنحوطموحهوخهالذيالأمر،السلافية

.الآريالسوبرمان

المعالمواضحةظاهرةيومذاككانتالفاشسشيةأنعلىهنانشددأنبنايجدر

قولحصرأألمانيةجذورأللنازيةبأنفالقول.الأوروبيةالأقطاركافةفيالأثروشديدة

إيطاليا،فيالسطحعلىطغتقدالفاشستيةكانتف!ذا.الحقيقةويجانبالواقعيتجاوز

وقادهاومورا،سوريلكنظريات،الفرنسيالفكرعليهايغلبنظرياتمنوانطلقت

بعدأوذلكقبلتجلتتدفإنها،الإيطاليةالقوميةبالتقاليدالبتةيؤمنلمسابقماركسي

الفاشيةوالحركة،البلجيكالركسيونهناكفكان.اوروبادولجميعفيذلك

شتاريمبرجالأميربزعامةالنمساوية)عطس!د!ولا!+(هايمفيهروحركة،النمساوية

إلىالنمساضمبعدعليهاقضىالذيهتلرالحركةهذهسبقتوقد.)!ء؟ولس!"!،3(

الأسلافتقاليدإلىبالعودةيناديكانالذيالحديديالحرسرومانيافيوكان.ألمانيا

والتحديث،للرأسماليةرمزأبوصفهماليهودوبكراهيةالعصريةوبرفض،وأعرافه

شعبيسياسيمنهاجبتطبيقويطالب،المحافظةمذهبمنمتعصببنوعويدين

الذيالرجلذاكأيضآبريطانياشهدتوقد.الزراعيةالأراضيتوزيعلإعادةراديكالي

اقتدىالذيموزليأسوالدبهوأعني،الشبابمنالعمالحزبقادةألمعيعتبركان

عدافيمافثملتقدالفاشيةكانتإذاأما.بريطانيفاشيحزبإنشاءوحاولبموسوليني

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


585الأولىالعالميةالحربمازقفيالغرب:عرالثانيالفصل

إلىرئيسيةبصورةيعودذلكفيفشلهافإن،السلطةعلىالاستيلاءفيوألمانياإيطاليا

وظروفه.العصرذلكعننشأت،محضةعرضيةأسباب

الانتشار،الواسعةالضخمةبالحركةتكنلمفرنسافيالفاشيةالحركةأنومع

المتظاهرين.منألفمائتيحث!دم3491عاممنفبرايرشهرفياستطاعتأنهاغير

استمرمريرقتالالشرطةوبينبينهمونشبالفرنسيالنوابمجلسهؤلاءهاجموقد

عنفه،فيمثيلأبارشىلهتشهدلمالذي،الاشتباكذاكأسفروقد،كاملةليلةطوال

ينتمونالمتظاهرونهؤلاءوكان.منهمعددومصرعالطرفينكلامنالآلافجرحعن

واليسار.الوسطمنتتألفحكومةإسقاطويحاولون،اليمينيةالفاشيةالمنظماتإلى

صليبباسمالمعروفةالمنظمةوهي،الفرنسيةالفاشيةالمنظماتأضخمزعمتوقد

الفاشيةلكن.عضومليونأرباعثلاثةيبلغأعضائهاعددبأن،شأ(35*أح!3)حولالنار

تعددإلىماحدإلىيعودذلكفيوالسبب،ا&سلطةبلوغمنأبدأتتمكنلمالفرنسية

العملإحركةباسمالمعروفةالقديمةالفاشيةللمنظمةالمشابهةالفاشيةالمنظمات

.أالفرنسي

.()،5+دورواجاكالمرتدالشيوعيالفرنسيينالفاضس!تالقادةأبرزمنوكان

اليمينأقصىبينالجمعفيوالماثلةالشاذةالظاهرةتلككانتهعمانتساءلتراناولذلك

المتناقضاتبينالمزجمنتمكنتالفاشيةأنفيهجداللافمما.اليساروأقصى

متطرفبتغييرتطالبوأن،والمنبوذينوا)صتشردينالشبابتستهويأنواستطاعت

أذهانفيأنتتوخىوكانت.الممارسةفيعنفأالأساليبأشدإلىتعمدوأن،وتاس

مناسبة،كليغتنمانوهتلرموسولينيوجدتوهكذا.شابةديناميكيةكحركةالناس

وديناميكيته.الشبابحيويةمنبهيتمتعانماالجماهيرعلىليعرضا

،الصغيرةالبرجوازيةإلىويتوجهللرأسماليةمناهضأمنهاجأالفاشيةمنهاجوكان

الأخذرفضتقدالفاشيةأنمنالرغموعلى.والاحتكاريينالاحتكارويناهض

ردعتقدفإنها،الماركسيونبهيدينالذيالطبقيالصراعوبمبدأالماديبالمذهب

كموسولينيالماركسيةإلىقبلمنينزعونقادتهاكانولقد.الاشتراكيةبالحركةنفسها

دعوةوجوههابعضفيالفاشيةكانتولذلك.وغيرهمموزليوأسوالدودوروا

وبالتكاملالوطنيةبالوحدةتطالبمحافظةحركةاخرىنواحمنكانتبينما،راديكالية

لليهودالنازيةكراهيةنشأتوقد.القوميةبالمميزاتالألماندعاهوبما،الثقافي

فييشيعوما،العضويةالثقافيةالوحدةمعيتعارضمالكلمناهضتهاعنوالشيوعيين

المهينورفضهمالتعصبفيمغالاتهمدان.والانقسامالفرقةالقوميالمجتمع
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ألمانيودينألمانيةأيدلوجيالخلقتقريبأالمجنونةومحاولتهم،والليبراليةللديمقراطية

حوافزهمعننشأتالأمورهذهكل،العنصريةهلوستهمإلىبالإضافة،ألمانيوعلم

فيأنموذجيعضويمجتمعخلقإعادةبغيةالتعدديالتحديثلمدالتصديإلى

معتناسبأالمدنيةقدرمنوحطتالريفالفاشيةالأيدلوجيةمجذتوقد.تعضيه

بحياةالتمسكضرورةعلىوشددتالعمياءالطاعةعلىالفردتطبيعوحاولت،الريف

القديمة.والعاداتوالتقاليدوالقيمالعائلة

منالمفكرونبهاجاءالتيباللامعقولشديدأشحنأاليمينراديكاليةشحنتوقد

رسلبرتراندالطرازالقديمالعقلانيالمفكرسمتوهكذا.الحربقبلمامرحلةأبناء

بينالفاصلةالمرحلةخلالالعالم"إن:ويقولويجريجرىبمامشدوهآيتطلع

والحق."الانجذابلهذاصورةأوضحلهيالنازيةوإن،الجنونإلىمنجذبالحربين

إلىتستمعوهيالجماهيروحشودالهتلريةالاستعراضاتفييتأملعندماالمرءأن

بأنالقولإلايستطيعلا،وأناشيدهاوهتافاتهاالجماهيرهديروإلى،الهستيريةخطبة

منغفيرةأعدادأأنللبعضيبدووقد.ودولةأمةألمانيااجتاحتقدالجنونمنعاصفة

سرهم،فيمنهايسخرونكانواوأنهم،اهتمامأيالنازيةالأيدلوجيةيولوالمالألمان

للاقتصاداستعادقدهتلرلأن،سياستهعلىووافقواهتلرجانبإلىوقفوالكنهم

النازية،خلالمنرأواآخرينمفكرينولكن.الدوليةمكانتهاولألمانياعافيتهالألماني

حاجةوهذه،والرومانسيةالطقوسإلىبحاجةهوعقلانيغيركائنآبوصفهالإنسانأن

عليهاوتسيطرالميكانيكيةتسودهاحياةالحياةمنجعلحيث،الحديثالعصرأهملها

يحلجديددينعنيبحثالمعاصرالإنسانبأنالفاشيةذكرتهمولقد.البيروقراطية

ولكن.الفاشيةفيضائتهوجدقدالإنسانهذاأنوبدا،المفقودةالمسيحيةمحل

والدمار.الموتعداماشيءكلمنعقيمالفاشيالدينهذاأنلهمتبئنماسرعان
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التهومزيةالملثدرالللدنوات

حركات!والمفكرونالشيوعية!

الفلسفة!فيثورة!أخرىاضتراكية

المنطقي!الوضعيالمذهب

الدية.الوجودية!الوجودية
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.عصرنا(صورةيعكسثاملكلهيالماركسية"ان

.أالشعبأفيونهي...الماركسية"ان

والمفحرونالشيوعية

سارتر(بول"جان

فايل،)سيمون

المركزبمثابةالنازيةضدالفعلردةكانتالعصمرينالقرنمنالثلاثيناتخلال

الأوروبيونالمفكرونتوافدالعقدذاكففي.المنهارةالمفكرينهمموحشدلاستنهاض

!العقدالأقلعلىأوالأحمر"!العقدبذلكوبدأ،الشيوعيةمعسكرعلىغفيرةبأعداد

قيامها،فور،لاقتقدالسوفياتيةالشيوعيةالحكومةأنوالحق.السنينمن"القرمزي

الأميركيةالمجلةنشرتولقد.وتأييدومساندةتشجيعكلالغربيينالمفكرينمن

أكتوبرثورةعلىسنواتعشرمضيبمناسبةمقالأا!الشعبالشهيرةالليبرالية

والأملالإشراقمنبالطينالملطخهذاعصرنايعرف"لم:قولهافيهجاء،السوفياتية

مخضبأالعقدذاكيرونهذايومنافيالمؤرخينلكن.العشر"السنواتتلكسوى

والسيدةالسيدوضعم3291عاموفي.السوفياتيالنظامأراقهاالتيالغزيرةبالدماء

صادقيننصيريندائمآوكانا،الفكردوائرباحتراميتمتعانكانااللذان)66ءسوب

السوفياتيةللحضارةفيهكالاكتابأوضعاأقول،الشخصيةوالحريةالديمقراطيللنظام

الإقطاعنظامبضربالسوفياتيةالحكومةقيامامتدحاهماجملةمنوكان.كيلآالمديح

بالذاتالمرحلةتلكوخلال.الرأسماليالنظامعلىوالقضاءالأرضأسيادوتصفية

التضورإلىبالفلاحينتدفعالكولاكعىستالينشنهاالتيالشرسةالحربكانت

السيدةبأنمعهايعتقدأنالمرءعلىيصعببوسائلالحرمانعليهموتفرضجوعأ،

958
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والمفكرينالكئابفرارجعلالذيالأمر،عليهايوافقاأنلهمايمكنوبوالسيد

التحقلمنبالنسبةحتى،الفهمعلىمستعصأيبدو،الشيوعيالمعسكرإلىالجماعي

السوفياتي.الموكبإلىأولئكلانضمامأسبابثمةكانتولكن.السوفياتيبالركب

ذ.ودماؤهاالحربأدرانتلطخهالمالسوفياتيةالأيديكونالأسبابتلكأبرزولعل

وفي.البدايةمنذالحربرفضواقد،غيرهماوآخرونمثلآمكدولاندورمزي""لينين

إلىنداةوخهواعليها،وماروسياالبلاشفةورثحالما،م1791عاممننوفمبرشهر

استرسلواوقد.الحربمنوالخروججانبأسلاحهموضعفيهيناشدونهمالعالمعمال

وحرصواوشريرةجائرةرأسماليةأنظمةبوصفهاالأوروبيةالأنظمةشجبفيبعدفيما

فيهألقىللحربماركسيأتفسيرألينينوضعوقد.السلمبأذيالالتمسحعلىدائمأ

وشاملآأبديآسلامآبأنالاشتراكيونواعتقد،الامبرياليالرأسماليالنظامعلىبتبعاتها

كراهيةجاءتثمومن.مجتمعاتهوانهيارالرأسماليالنظامسقوطبعدالعالمسيعم

علىزد.المفكرينلدىأرصدتهافيوتزيدالشيوعيةمكانةلتدعمحربوكلالحرب

تعاطفمنشيئآأوجدقد،المحافظينأفئدةفيالشيوعيةأثارتهالذيالرعبأنذلك

الروسيةالأهليةالحربفيالعسكريالغربتدخلوكذلك،البلشفيةالحكومةمع

كمنبوذ.السوفياتيةللدولةالغربومعاملة

معقولأ.تفسيرأللشيوعيةالمناصرالمزاجتفسيرعليناالصعبمنكانوربما

متمردلكلومثالأرمزأيومذاكأصبحت،السوفياتيةالدولةسيماولا،فالشيوعية

الشيوعيةفيوجدواأالضياع"جيلأبناءمنداناثذكورمنفالثبيبة.وتعي!سورافض

رجعية.وقيصريةشريرأنظامآوأسقطت،عبقريزعيمروسيافيقادها،ناجحةثورة

ضغطأنغير،السوفياتيةالتجربةأثارتهالذيونوعيتهالتعاطفمقداريكنمهماولكن

الأساسيالسببهيم0391عابمبعدمابالعالمنزلتالتيالكبرىالاقتصاديةالأزمة

فيوزوجتهوبسدنيالشدركزوقد.ومعسكرهاالشيوعيةإلىالجماعيالفراروراء

البطالةوعلى،الربححافزعلىالسوفياتقضاءامتداحعلىآنفأذكرناهالذيكتابهما

السلعمنالسوفياتيةالشعوبحاجاتتأميننحوالموخهالسوفياتيبالاقتصادوأشادا

الأزمةمستنقعمنللخروجعبثأتجاهدالغربيةالديمقراطياتكانتوبينما.الاستهلاكية

و)بداع.بحيويةأمامأيندفعالسوفياتيالاتحادأنللناظريبدوكان،الكبرىالاقتصادية

مشاريعمنضخممشروعأولتنفيذفيالسوفياتيالاتحادانطلقم2891عامففي

وجودانعدامعنتتحدثالسوفياتيةالدعايةوبدأت.روسيالتصنيعالخمسالسنوات

تحتوالفلاحونالعماليرزحاقتصاديةعبوديةوجودلذلكالتفسيرولعل،البطالة
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فيالغربعلىخئمالذيالكئيبالجوفيبدتالعبوديةهذهولكن.الثقيلنيرها

الغربفيالمطابعتدفقتثم.حالأمنهاوأفضلأثرأالبطالةمنأخفالثلاثيناتمطلع

الجهودعنتتحدثجميعهاوكانت،والكتبوالمقالاتالمنشوراتمنبسيول

رذيلة،كلمنتمامآيخلومجتمعواقامةالعماليشبهمابناءإلىالراميةالسوفياتية

الموخهالإنتاجأنالمفكرينإلىوخئل.والجهلوالجريمةوالدعارةوالأنانيةكالطمع

النظامفيأطنابهاالضاريةالفوضىمحلحلقدالسوفياتيةالشعوبحاجاتسدنحو

الرأسمالي.

للموقفيبقولمالسياسيةالمواقفاستقطبالنازيةثمومنالفاشيةوجودإن

هاجمهاوكذلكالبلشفيةوهتلرموسولينيشجبوتد.الشأنمنالقليلسوىالوسط

بأنهئتهمكانللشيوعيةالمناهضالمرءفإنولذلك.اليمينمعكسرمنالمحافظون

يكونأنلهيمكنالإنسانأنتقررمقولةالماركسيالمنطقابتدعوقد.نازيأوفاشي

ساندوابأنهمالفكررجالمناللامعينبعضاعترفوقد.بذلكيجهلوهوفاشيأ

ومزاجأ.فكرأمعهمينسجمونلاأناسلهجوممحطآكانلأنهفقطالسوفياتيالاتحاد

قاتلولقد.أعداءمنلنفسهيخلقهمابسببالسوفياتيالاتحاديناصرونكانواوهكذا

خارقةبشجاعةقاومواكما.معآوالنازيةالفاشيةالإسبانيةالأهليةالحربفيالشيوعيون

تشكلتم3491عاموفي.وألمانياإيطاليامنكلفيوالنازيةالفاشيةالدكتاتوريتين

الديمقراطيين.والاشتراكيينالمعتدلينوالاشتراكيينالشيوعيينمنالشعبيةالجبهة

ويرفضون،اشتراكيينفاشسمتالعامذلكقبلالاشتراكيينيعتبرونالشيوعيونوكان

والشيوعيينالاشتراكيينبينالخلافاتأعنفالعشريناتشهدتوقد.معهمالتعاون

هـانشاء،الثانيةالاشتراكيةالدوليةمنالشيوعيينانسحابعنأسفرالذيالأمرالجدد،

لموسكو.الخاضعةالثالثةالاشتراكيةالدولية

فيأخطأواأنهمالشيوعيونأدرك،السلطةمقاليدوتوليههتلرانتصاروبعد

إلىيدرونلاحيثمنبهمدفعتالعمياءفدغمايتهم.شنيعأخطأالنازيةقوةتقدير

!الرأسمالية"انهياربأنالبليدلإيمانهمنظرآ،فيمارجمهوريةإسقاطعلىهتلرمساندة

منالأوامرإليهمصدرتوهكذا.فالشيوعيةالاشتراكيةالىحتمأيفضيأنيجب

هـانشاء،ظلالمنواليبراليةلليساربقيماجميعمعبالتعاونيقوموابانموسكو

للحزبالمفاجىءالانعطافهذاكانوقد.النازيةلمقاومةمتحدةشعبيةجبهة

الآخرين.لشكمحطأالشيوعيينجعلتالتيالمحئرةالانعطافاتمنواحدآال!ث!يوعي

عنوتوقفوا،اليساريةالعناصرمعبالتعاونم3591عامالشيوعيونرخبوهكذا
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الشيوعي.الحزبإلىالانضمامرفضهمبسبب،العاملةالطبقةبخيانةلليساراتهامهم

وقد.الفرنسيةالشعبيةالجبهةتمثلحكومةفرنسافيأيضآتشكلتماوسرعان

العسيرمنكانأنهومع،جوريتلميذ،بلومليونالشهيرالفرنسيالاشتراكيرأسها

لفترةبدتلكنها،المنطرينمنالمزيجذاكوحدةعلىتحافظأنالجبهةتلكعلى

صفوفها.تماسكىنىالإبقاءفينجحتأنها(3791-)3691الزمنمنقصيرة

المعسكرإلىالمفكرينانجرافتفسيرفييساعدآخرجذبعاملوهناك

فيومذاك.والفنالأدبعلىتخيمكانتالتيالحريةلواءالعاملبهذاوأعني،الشيوعي

شفتالتيالدغماتيةبقيودهاوالفنونالآدابكئلتقدالسوفياتيةالحكومةتكنلم

بحريةويتمتعونتقدميونأدباءهناككانفلقد.والفنانالأديبفيالإبداعطاقات

أيزينشئاينوالعالم،الثلاثيناتفيالروائيينأعظم)11(غوركيكمكسيم،معقولة

طهح!50)داحبروكوفييفالكبيرينوالموسيقيين،الصامتةالسينماعبقري5(أولء3)ولأس!،3

العالمفيثقافيشيءثمةيعدفلماليومأما.)"حأ!همما!،30"3(وشوستاكوفيتش

طوالكذلكيكنلمالذيالأمر،الغربيينالمثقفيناستهواءعلىقادرأالشيوعي

يبلغلموفكريفنينشاطلكلالستالينيةفكبت.الثلاثيناتمنتصفوحتىالعشرينات

العالميةالحرببعدحدكلالكبتهذاتجاوزوقدم3591عامقرابةإلاأقصاه

فيالوزيرهذاسارحيث،الثقافةوزيرمنصبزادنوف)1(توليخلالسيماولا،الثانية

أيديولوجيأ"،"خاطئةبأنهاعندهتوصفالموسيقىأصبحتحدإلىالدغماتيتزمته

قواعدأبحاثهمفييراعوالملأنهم،السوفياتيةالدولةلاضطهادفرائسالعلماءوغدا

وقوانينها.الجدليةالمادية

واتساعآقوةيزدادبدأالشيوعيينوالأدباءالمفكريناهتمامبأنالقوللناسبقلقد

الشكيةفيوالمفكرينالأدباءمللإلىذلكفيالسببويعود.م0391عامقرابة

،الكبرىالاقتصاديةفالأزمة.القرنهذامنالحشريناتعلىسيطرتالتيالمضنية

انعطفذلككل،السلطةعلىوهتلرموسولينيواستيلاء،والنازيةالفاشةونثموء

م0391عاميبينالواقعةالمرحلةولكن.حادأانعطافأوالأدباءالفكررجالبأمزجة

الكئابمنجديدةفمجموعة.الأدبيالمناخفيمحسوسآتبدلآشهدت،م391وه

المباشرين،لسابقيهمالشيءببعضيدينونهؤلاءأنومع،الوجودإلىفجأةخرجت

الجددفالكئاب.وأمزجتهمأولئكنوازععنكليأاختلافأتختلف/كانتنوازعهملكن

سنةعرفتهاالتيالتبشريةالروحتقمصتهموقدالجديالاهتمامالمجتمعقضاياأولوا

الشاعرسمعتوهكذا.والهدفيةالأملإلىوالاغترابالكتابةعنفارتذوا،م1848

http://www.al-maktabeh.com



395القرمزيةالعشرالسنوات:عشرالثالثالفصل

الأساليبتلكعنفورآ"فلتتخلوا:فائلآالكئابزملاءهيخاطبولول()ول!4)21(أودين

منولتهبطوا،تعيشواأنفورأولتحاولوا،كالحجارةسلوككمعنولتكفوا،المتزمتة

.البشر!صفوفإلىولتنضموا،العاجيةأبراجكم

قدالشيوعيالحزبفيفعليأالانتظامأن)ع!ا"3!ه،(كوستلر)13(آرثرلاحظوقد

منغفيرآعددآأنعشقدالشيوعيةمعالخفيفالتلاصر!لكن،الأدبلسانأخرس

.الثلاثيناتكئاب

منكبيرجزءهو،الشيوعيالمعسكرإلىوالأدباءالمفكرينفرارأنوالحق

:يقوللأ()34ءل!9أبواردإدواردكتبولقد.هؤلاءعاناهالذيالروحيالمأزقصورة

فيوالاقتصاديةالسياسيةللأوضاعإدراكيعاملمنبكثيرأشداليأسعاملكانالقد

".الشيوعيةأحضانفيالارتماءإلىدفعي

سيجدونأنهمالشيوعيبالمعسكرالتحقواالذينوالمفكرينالفنانينإلىخئل

ستحررالشيوعيةوأن،الإبداعطاقاتمنوالمزيد،الحريةمنالمزيدالشيوعيةلدى

إلىالعطشانذهابالشيوعيةإلى"ذهبت:بيكاسوقالولقد.قيدكلمنوالفنالأدب

نظامآكونهاعنتتكشفم3191بعامابتداءأخذتالشيوعيةولكننمير".ماءمننبع

دز.مريرةأملخيبةإليهاانضموامنقلوبفيأثارالذيالأمر،والفنالفكريستعبد

علىالقضاءيتعمدتنظيمآكانالسوفياتيالشيوعيالحزبتنظيمأنذلكعلى

لرقابةالسوفياتيالاتحادفيالحزبفروعجميعوإخضاع،الحزبداخلالديمقراطية

العالمفيالشيوعيةالأحزابجميعأيضآيطالبكانكما.المباشرةوسيطرتهاموسكو

الاتحاداعتبارالشيوعيينجميععلىالمتوجبمنوكان.العمياءالطاعةستالينلطاعة

علىالحفاظبغية،وثمنوسيلةبكلعنهوالدفاعالوحيدالاشتراكيةموطنالسوفياتي

لسياستهالمبرربدورالقيامستالينإليهمعهدوبذلك.حركتهاووحدةالاشتراكيةقوة

حملاتالسوفياتيبالاتحادالثلاثيناتمنتصف!يعصفتوقد،وخارجيةداخليةمن

علىستالينقضىحيث،وحشيتهفيمذهلإرهابيحكمخلالهاساد،دمويةتطهير

كلمنهاجيةبصورةودمر،البشرمنالآلافمئاتوعلى،البلاشفةقدامىجميع

معومتعاهدآلهتلرحليفآفجأةستالينأصبحم9391عاموفي.لدكتاتوريتهمعارضة

فيالحزبلقرارالخضوععلىالمثقفينمنفقطالقلةوافقتوبينما.النازيةألمانيا

الاعتباراتبجميعالحائطعرضضربوعلى،النازيةالسوفياتيةالمعاهدةإبرام

الفكررجالمن!إالساحقةالأكثريةوجدت،الرأسماليةضدالمعركةطوالالأخلاقية

ولايطاقلاستالينيآاستعبادآأصبحتالفكرعلىالمفروضةالعبوديةأنوالأدب
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الثوريةبالنظرياتكفرهمعننهارأجهارأيعلنوالمهؤلاءأنمنالرغموعلى.يحتمل

ماركسفلسفةوشؤهالثورةخانقدبأنهستاليناتهمقدأحدهمأنإلا،الماركسيةأو

الحزبمنجماعيأيكونيكادانسحابأالمفكرونانسحبولذلك،لينينبآراءوانحرف

التيعيوبهااكتشافبغيةالماركسيةبمراجعةأخذواثمومن.م3791عامقرابة

وتطبيقأ.نظريةالستالينيةتحققفيأسهمت

انضمامهمواعتبروا،الشيوعيةعناليساريونالكئابتخفىالثلاثيناتنهايةوفي

الحزبإلىرحلتهميصفونالسابقينالشيوعيينمنالعديدكتبولقد.شنيعآخطأإليها

أالظهيرةعند"ظلامالشهيرةروايتهفي340،()عس!اكوستلرفآرثر.منهوعودتهمالشيوعي

وروحهعقلهالعضويقدمحيث،لذاتهاالمدمرةالشيوعينفسيةرائعبأسلوبلنايصور

فيكانفإنما،الحزبفيالمنظمالعضويصؤرحينماكوستلرأنوالحق.للحزب

واعتبرها،الحزبداخلوعاناهاعاشهاالتيالمرعبةالذاتيةتجربتهيرويالحالواقع

ذإ،ماضيهمنالتجربةتلكشطبفييرغبيكنلمبأنهعلمأ،فادحأذهنيأخطأ

تعدلمنهايتهمنالثلاثيناتعقداقتربوعندما.!روحيانضباط9مننوعأاعتبرها

بيكاسوهؤلاءأبرزمنوكان.الكئابمنالقلةسوىتضمالشيوعيالحزبصفوف

الفرديةسحق،تأمينوحريةبإدراكبرختتقبلوقد.)،طحعس!!()9(برختوبرتولت

لهاسم9لاكائنأيصبحوأن،والتعقلالتفيهرعنالعضويكفبأنوقبل،الحزبداخل

مستعدأيكونوأن،عليهاالثورةأوامرتسيطربيضاءصفحاتيغدووأن،وجه"ولا

.الثورةقضيةانتصاربغية!وحقارةبخ!ةجريمةأيةولاقترافالطينفيذاته"لإغراق

الحزبفيالبقاءاردإذاالقرارذاكمثليتخذأنامرىءكلعلىالمتوجبمنوكان

به،القبولوالكاتبالفنانعلىالمستحيلمنكانالذيالأمر،الستالينيالشيوعي

وخضعوابهسفمواالذينالقليلينالكبارالكئابأولئكمنواحدأكانبرختولكن

لمتقضاه.

ستاليننفاهوالذيأ"لينيندالأيمنالساعدتروتسكيليونأيضأهناكوكان

استقطابمركزتروتسكيشكلوقد،المكسيكفياغتيالهدبرثمومنروسيا،خارج

وكفرواالثوريةماركسيتهمعلىالمحافظةعلىأصرواالذينالكئابأولئكلبعض

انحرفتقدالستالينيةأنالترتسكيونرأىوقد.ستالينتزعمهاالتيالسوفياتيةبالشيوعية

الزعيمعبادةبمذهبوأخذهاالبيروتراطيةلأخطاءنتيجةوشوهتهابالاشتراكية

داخلالديمقراطيةسيادةلانعدامالشديدالنقديوجهونكانواهؤلاءأنومع.وتمجيده

كير،السوفياتيالاتحادفيالشخصيةالحريةعلىالمفروضةالصارمةللقيودالحزب
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النخبةأوالطليعةهوالحزببأنالقائلبالمبدأسب!ماولاالثوريةباللنينيةتمسكواأنهم

قامت،أنبعداختفتثمومنذوتماسرعانالمجموعةهذهلكن.البروليتارية

فيالأحداثآمالهمخئبتالذينأولئكلاستراحةكمحطةبدورها،الزمنمنولفترة

الثورية.بالاشراكيةالاستمساكعلىذلكمعأصرواأنهمغير،السوفياتيالاتحاد

وضعهاالتيالوفيرةالذاتيةالتحاليلتلكدراسةإلىعمدناإذاأنناوالحق

نردأننستطيعفإننا،القرنهذامنوالأربعيناتالثلاثيناتخلالالسابقونالشيوعيون

التالية:الرئيسيةالأسبابإلىوسحرهاالشيوعيةمنوتحررهمآمالهمخيبة

الحقيقة.رؤيةعنالمرءعينيئعميوهمالشيوعيةانالاكتشاف-ا

الحقيقةد!اخضاعالوجدانونزاهةالأخلاقيةالكرامةتدميرعنالناشىءالملق-2

وتوجيهاته.الحزبلسياسةالضميرومعايير

رحمة.اوشفقةكلمنمجردأإخضاعأللحزبالفردإخضاع-3

وتسفيهالفند!افسادالشيوعيةفيالفنيالاكتمالعلىالعثورفيالفشل-4

الفنانين.

السلطةمعاملةسيماولا،السوفياتيالاتحادفيالحا)،حقيقةعلىالاطلاع-5

وطغيانها.استبدادهافيومفرطةجائرةمعاملةالسوفياتيةللشعوب

فيهمأثارفقد،الحريةويعشقونبالانضباطيضيقونبطبيعتهمالفنانينكون-6

.والشقاءبالتعاسةعضوضأأشعو،الحزبفيالحديديالانضباط

البريطاني،العمالحزبفيالشهيراليساريالمنطرلاسكيهارولدكتبولقد

فيالواقععلىاطلاعهبعدكتبأقول،الثلاثيناتخلالللشيوعيةمناصرآكانوالذي

الخداعالسوفياتيالاتحادفييطغىأنالمحزن"من:يقول،السوفياتيالاتحاد

لاستخدامالسوفياتيالحزبعلىالقائمينواستعداد،العدالةواحتقاروالوحشية

".الحقائقعرضفيوالغشوالخيانةالكذب

إيمانأيؤمنأنالحزبفيالمنظمالشيوعيعلىالمتوجبمنكانأنهوالحق

وأسؤالدون،وتوجيهاتهستالينلأوامريمتثلوأن،موسكوتقولهمابكلاعمى

حريةعلىنهائيأوقضتإبداعكلالفناننفسفيالستالينيةتدريجيأقتلتولقد.جدل

البشر.منالملايينوسجنتوأعدمت،استبدادهفيوحشيآنظامآوأقامت،الفكر

بينخلالهاقامالذيالتحالفوبسبب،الثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد
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ولكن،الغربيالعالمفيقليلأالشيوعيةانتعشت،الغربودولالسوفياتيالاتحاد

السوفياتي.والاتحادالغرببينالعلاقاتتوتربعدثانيةالركودإليهادبماسرعان

منكلفيالشنيعةالهزائمالبرغماتيةبالشيوعيةم4591عامأعقابفينزلتولقد

درجةأقلكانوفرنساإيطاليافيتدهورهالكن.ايأميركيةالمتحدةوالولاياتبريطانيا

الغريبالشابهذاكإلىيعودذلكفيالسببولعل،الدولتينتينكفيانحسارهامن

بعضهناككانمثلأفرنساففي.الكاثوليكيةالمسيحيةوريؤويةالماركسيةدغماتيةبين

عنبنسخةللترحيباستعدادهمأبدواالذين-مثلأكسارتر-الفرنسيينالوجوديين

علىأخلاقيأاحتجاجآتمثلبل،المبتذلةالماركسيةالدغماتيةمعتتفقلاالماركسية

وكان.مجتمعهعنوانسلاخه،عملهعنالعامللاغترابوشجبآ،الرأسماليالنظام

الماركسية.جوهرهيإنماينثدونهاالتيالنسخةتلكأنيرونالوجوديونأولئك

أخرىاشترا!يةحرحات

الاقتصاديةالأزمةعقدخلالبرزتأخرىأتقدمية9اشتراكيةحركاتثمة

النظامتهاجمكانتلكنها،المذهبماركسيةتكنلمالحركاتتلكأنومع.الكبرى

الأزمةدفعتوقد.وركودبطالةمنالعالميعانيهعماايأولالمسؤولوتراهالرأسمالي

النظرياتتقويمإعادةإلىالسياسةورجالالعلماءمنبالعديدالعالميةالاقتصادية

قؤممنأبرزمنوكان.كافةالغربيةالأنظمةإليهااستندتالتي"الكلاسيكية9الاقتصادية

وقد)3!+لاء،(.كينزمانياردجونالإنكليزيالعايموعذلهاالأرثوذكسيةالنظرياتتلك

فلسفتهعنالتعبيرفيرائعأدبيوأسلوبثاقبةونظرةحادبذهنالعالمهذاامتاز

التقليديةالماليةالمناهجالعشريناتفيتحدىالذيالعالمفهذا.الاقتصاديةونظرياته

كينز،نظريةوتقول.عامةاقتصاديةنظريةفيأفكارهالثلاثيناتخلالصاغ،العامة

إلىأوتوماتيكينزوعأيالحرالاقتصادفييوجدلابأنه،القديمةللنظريةخلافآ

وأيديمواردفييتمثلركودأهناكبل،كاملأاستخدامأوالموظفينالعمالاستخدام

يجريلاالأمةوفورمجموعأنالركود،هذاأسباببينمنأنكينزويرى.بشرية

،الفائدةسعرأنأيضآويرى.الرأسماليةوالمعداتالتجهيزاتفيتوظيفهبالضرورة

بصورةبوظيفتهيقوملاالوفور،توظيفلضمانالآليةالميكانيكيةتوفيرفيهالمفترض

وجودفيالمودعينرغبةأنكما،الوفوربازدياديهبطالفائدةفسعروسليمةفاعلة

منعائداتعلىالودائعأصحابحصولفيتتسئب،الطلبتحتنقديةسيولة

علىكينزشددوقد.فعلأعليهاالحصوليستطيعونالتيالعائداتمنأقلودائعهم

الرأسماليالاقتصادفيالتوظيففيوالنقصالتوفيرفيالزيادةإلىالفطريالنزوع
http://www.al-maktabeh.com
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يستطيعلاالاقتصاد"إن:كينزوقال.اقتصاديركودعنهينشأقدالذيالأمر،الناضج

هيبتدخلهاالحكومةبل،القديمةالاقتصاديةالفلسفةتزعمكمابذاتهذاتهيصلحأن

المفضلةالاقتصاديةالسياسةكانتولقد.مسارهوتصحيحإصلاحهعلىالقادرةوحدها

ل!نفاقالتدريجيالتخفيضإلىتهدف،الاقضاديينوالركودالأزمةلعلاجمضىفيما

فيالوصفالآنفةالسياسةتلكالحكوماتطبقتوقد.الميزانيةموازنةوإلىالحكومي

الفلسفةطالبتبينما،ملموسنجاحأيعنتسفرلملكنها،الثلاثيناتمطلع

فيالفائضبإنفاقهاالحكومةإلقاءوبضرورة،متوازنةغيربموازنةالجديدةالاقتصادية

الركود.حذةكسربغيةالاقتصاديالتيار

بالإضافة،وأتباعهكينزلواءهارفعالتيالجديدةالاقتصاديةالفلسفةف!نوهكذا

تدخل)أيالدولانيةعلىتحضكانت،مثلآالسويديةالاقتصاديةكالمدرسةآخرينإلى

نأيرىفكينز.(العامةالملكية)أيالاشتراكيةإلىتدعوتكنلمبأنهاعلمأ(،الدولة

معينسجمتنظيمأتنظيمهيستوجبولكن،وفاعليةبقوةالعمليستطيعالخاصالقطاع

كدولاباستخدامهاينبغيالتيالضخمةالماليةالحكومةموارد

إنفاقها،فيالتنويعأيضآتستطيعكما،ببراعةالفائدةأسعارمعالجةتستطيعفالحكومة

اقتصادها.لمتطلباتوفقأتخفيضهاأوالضرائبرفعتشاءوقتأيفيتستطيعوكذلك

الاقتصادأخذمافسرعان.التطبيقميدانإلىالاقتصاديةنظرياتهدفعفيكينزنجحولقد

وحتى،الحكوماتأنكما.الجديدالاقتصادنظرياتمنبالقليل")الكلاسيكي

الكاملالاستخدامعلىالحفاظبغيةمسؤوليتهاتحملعلىوافقتمنها،المحافظة

سلطاتهامختلفممارسةإلىبلجوئهاوذلكوسواها،بشريةمنالمواردلكافة

آنفأ.ذكرناهاالتيفال!جراءات

ثورةأيضأضمنأوتعني،اقتصاديةثورةبمثابةكانكينزبهطلعماأنوالحق

.والمغالاةالتطرفعنبالابتعادتتصفالثورةهذهمثلكانتوإن،وسياسيةاجتماعية

رأىوقد.السابقدورهمننطاقأوأوسعفاعليةأشدجديدأدورأالعامبالقطاعتنيطفهي

للتوتليتاريةديمقراطيأبديلألتكونتصلحالجديدةالاقتصاديةالفلسفةهذهأنالبعض

فلسفةأنالآخرالبعضرأىبينما.الوطنيالاقتصاديالتخطيطميدانفيالشيوعية

أقلفقطوإنهما،العبوديةطريقعلىخطوتانهماإنماأالإنعاش1ودولةالثوريةكينز

البلشفية.منتطرفأ

لكنها.والنظرياتالأيدلوجياتومتعددةالألوانمتعددةمرحلةالثلاثيناتكانت

عاشواوالمثقفينالكئابكبارمنفالعديد.ضدهاعاصفةفعلردةلاقتماسرعان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأقل،علىالزمنمنولفترة،سذاجتهمإليهمخئلتوقد،المرةالشيوعيةقشورعلى

الكئابأولئكأسماءفيتأملناإذاونحن.شهيطبقهيالمرةالقشورتلكأن

منعاملآوسنعتبرهم،الذهولبللا،الدهشةتعترينافقدعددهموفيوالمفكرين

اندفاعولكن.م4591عامبعدماعالمفيالعقلانيةمناهضةفيالأساسيةالعوامل

تكونوقد.ينتهيولنيتوقفلمجذريةاجتماعيةبإصلاحاتالقيامنحوالغربيالعقل

القرنمنالثلاثيناتتجارببمجاريهاانحرفتثمومن،الشيءبعضوهنتقدشدته

العشرين.

،الثلاثيناتفيالاجتماعيةبالقضايااللامعينوالمفكرينالأدباءافتتانخلف

عصرنالمزاجيروقلاقدهذاتراثهمأنومع.ضخامتهافيمذهلةوفكريةأدبيةذخائر

الرعبويثيروالباحثالمؤرخترشدمعالمذلكمعيبقىأنهغير،أسلوبهمعيتفقولا

رومانجولوضعهاالتي"الطيبةالنوايا"أصحابفرواية.الرهيبةبضخامته

المجفدات،منكبيرعددوينتظمها،صفحةآلافعشرةمنتتألف،ولأ!ولهول()3

ولانوعألا،كفأوتتجاوزوعقدتها،موضوعهاالاشتراكيالواقعيالمذهبمنوتتخذ

البشرية!"المهزلةمنافسةذلكفيرومانتعفدوقد.بروستمارسلمنجزات،إبداعأ

والرأسماليينالساسةانذلكعلىزد.المجتمعلعالمكصورةبلزاكوضعهاالتي

بغيةونظرياتهمبآراثهمالصفحاتآلافملأواقد،الفكررجالوكذلكوالصناعيين

كروبرتالآخرينالروائيينمنوأمثالهرولانعلىالنقدوينصب."العالم"إصلاح

واندادهرولانإن.لأميركيا3()عاء)ح!أسنكلروأبتون،الإنكليزي)،اول،!ق!(بريفولت

ذهنيةصورألهؤلاءاخترعواولقد،والعمالوالسياسيينبالرأسماليينيجهلونكانوا

الاشتراكيالمذهبأنوالحق.اليساريةالليبراليةوالنظرياتالماركسيةلهمرسمتها

إلىيلجأجافأوكئيبأ،والواقعيةالواقععنبعيدأالأحيانمنكثيرفيكانالواقعي

ثمرةمرارأوكان.7(اح40)،!له!عمشجاةنكهةمواعظهعلىيضفيوأحيانأ،المواعظ

رومانروايةبأنالتنويهعلينالزامآنرىذلكومع.الأعمىالأيدلوجيالإيمانثمارمن

فيالثلاثيناتكئاببهاتميزالتيالأخلاقيةالجديةعلىوثناءتقديربمثابةهيالضخمة

والفكر.الفنميدانيإلىالحياةإعادةفىالصادقةرغبتهم

الستالينيةكالشيوعية،والعنيفةالبسيطةالمواقفكانتبينما،الثلاثيناتخلال

الاقتصاديةالأزمةيعانيالغربكانوبينما،والفكرالفنعلىالسيطرةإلىتنزعمثلأ،

علىذكيةتبدلاتطرأت،ثانيةحربنحوينجرفالعالمويشهدوآثارها،الكبرى

نظرياتعنمفصلأكتابأالا!؟(جايمارتنمؤخرأأصدرفلقد.ونظرياتهاالماركسية
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يضمالمعهدهذاوكان.الاشتراكيةوالأبحاثللدراساتفرانكفورتمعهدوأنشطة

وهربرت335()ولفرومأريشمثل،الألمانالمفكرينكبارمنبهبأسلاعددأ

بدراسةلاءهؤتخصصوقد.ول(4)5+هادورنووثيودور3!ول(ولح)ء3ماركوس

توليوبعد.اهتمامهممعظممنهاالإنسانيالجانبأولواإذ،اللادغماتيةالماركسية

هذههجرتهوكانت،نيويوركإلىوأعضاؤهالمعهدهاجرألمانيافيالحكممقاليدهتلر

والفنانينوالمفكرينالعلماءمنالضخمةللأعدادبالنسبةقليلعددهجرةتمثل

بذلواقدهؤلاءأنيقالوالحق.عليهاالنازيةتسلطخلالألمانياهجرواالذين،الألمان

خصائصهاخلالمنالماركسيةإلىنظرواكما.الأميركي!ةالفكريةالحياةواضحآتبديلأ

،ماركوسهربرتوجدتوهكذا.الثوريبالعنفالقائلمبدئهاخلالمنلا،الثقافية

هؤلاءاكتشفوقد.الروحيوقائدهاالشبيبةمل!ميصبح،السنفيالطاعنالشيخ

وضعهامجهولةلمؤلفات،اللامعونالاجتماعيونوالمنظرونالألمانالمفكرون

معأ،الاشتراكيةوالديمقراطيةالستالينيةرفضاىإوخلصوا،حياتهمطلعفيماركس

بطعومالماركسيةتطعيمإلىونهدوا،للماركسيةوساذجأمبسطآتحريفأبوصفهما

وقد،قليلةفئةمنتتكوننخبةيومذاكهؤلاءوكان.ظاهراتيةأوووجوديةفرويدوية

فيمارجمهوريةأنهنانذكرأنبناويجدر.الكثيريننظرفيروادآبعدفيماأمسوا

عليهمقضتالنازيةلكناليساريينمنأخرىمجموعاتمنعددآأيضآشهدت

كانوافرانكفورتمعهدأعضاءمعظمبأنعلمآاليهود،منكانمعظمهمإنإذ،جميعأ

.يهودآايضآ

المفكرونأجمعفلقد،والأهواءوالأمزجةالصثمارباختلافمنالرغموعلى

ورفعوا،الحربمناهضةعلىالثلاثيناتفيالديقورجالاليساريونوالسياسيون

الأدباءبمواضيعاستأثرتوأهوالهافالحرب.الآنبعدحربلايقولشعارآ

فردانمعركةخصتذكرهاعلىلتوناجئناالتيالضخمةرومانورواية.والكئاب

جميعأالرواياتتلكأشهرلكنكابوريتو،خفدهمنغوايأنكما.كاملبمجلد

ع!ولح"(4)حولريماركمارياإريككتبهاالتيالروايةكانتللمشاعرإثارةوأشدها

فيالواضحأثرهاالروايةلهذهوكانت.(الغربيةالجبهةعلىجديدإلابعنوانوالشهيرة

بينمشتركةلعاطفةب!ثارتهاوذلك،والإنكليزوالفرنسيينالألمانبينالمصالحةدعم

نشوبهادونالوسائلبجميعوالحيلولةالحربكراهيةوهيألاجميعأ،هؤلاء

بالرواياتتتدفقالمطابعالأولىالعالميةالحربانتهاءبعدوجدتوهكذا.مستقبلآ

وأسبابها.الحربعنتتحدثالتيالجديةالفكريةوالأبحاث،الشخصيةوالمذكرات
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.بدلوهكلوأدلى،العامالشعبيالمستوىوشجبهاالحربتحليلبلغوقد

وقال.الرأسماليالنظامديناميكيةإلىالحربأسبابردواالتقليديونفالماركسيون

نأشكولا.نشوبهافيالسببهمالحربيةالمصانعأصحاببأنالسذجمنآخرون

الأرستقراطينشرم3291عاموفي.الواقعمنأكثربالوهمترشحالتحاليلهذهمثل

المعروفكتابهستراتشيجونبهوأعنيبعد،فيماشيوعيآأصبحالذيالبريطاني

بريطانيابينستنشبالحرببأنتنبأوقد!السلطةعلىالقادمالصراع9بعنوان

الانهيارعنالإعلانبمثابةستكونالحربهذهوأن،الأميركيةالمتحدةوالولايات

أيضآتنبأقدهذاستراتشيأنأيضأالطريفومن.العالميالراسماليللنظامالوشيك

الذينهمالنازيينلاالشيوعيينبأن،3291عامفيوالصادرالذكرالآنفكتابهفي

المانيا.فيالحكممقاليدسيتولون

تناولتالتيوكتبوأبحاثوأقوالرواياتمنالتحاليلتلكجميعأنوالحق

معوتنسجمالعصرذاكمزاجمعتمقكانتكراهيتها،علىوخصتالحربشجب

القسمالإنكليزيةالشبيبةأقسمتفلقد.الأولىالعالميةالحرببعدماحقبةروح

وعلى،والوطنالملكسبيلفيأبدأيحاربواألاعلىأوكسفورد"قسم9باسمالمعروف

تحتاضطرواولكنهم.تمييزأواستثناءودونأخرىحربأيةنشوبدونيحولواأن

ذاكأنجدالولا.الثلاثيناتأواخرفيوذلكبقسمهمللحنثوتحذيهاالنازيةتهديد

الديمقراطياتضعفعنالحدودأبعدإلىمسؤولأكانللحربالمناهضالشعور

.ام359عامبعدماوالصلفالغطرسةمرحلةبلغتالتيالهتلريةالتحدياتأمامالغربية

مناهضةعلىفكرأتربىالذي،الأولىالعالميةالحرببعدماجيل،الجيلفذاك

منولكن.الشرورأسوأعلىالحربإشهارفيبالتفكيرحتىليقبليكنلم،الحرب

نأبالذاتالجيلهذاعلىالمتوجبمنكانأنه،التاريخفيالمأساويةالمفارقات

وواقعآفعلآكانتااللتينوالنازيةالفاشيةعلىالقضاءبغية،لنفسهكريهةحربآيخوض

الأولى.العالميةالحربثمارمنثمرتين

المنطقيالوضعي"المذهبالفلسفةفيثورة

منطقيأ،وضعيآفيلسوفأبكونهالشهير)عءلاول(آيير.جأالبريطانيالميسوفيقول

الشيوعي،الحزبإلىبالانضماميقنعهانتويبنيفيليبكادالثلاثياتخلالانهمتذكرآ

الجدليةبالماديةاعتقادهعدمإلىيعودلاالحزبذاكإلىالانتماءرفضهفيالسببوأن

مزاجبينارتباطآثمةأنشكولا.الحزبيالانضباطفكرةمنتهيبهإلىيعودمابمقدار
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السياسية.الراديكاليةشهدالذيالسنينمنالعقدذاكوبين"الفلسفةفي"الثورةهذه

التقليديةالمعتقداتجميعتهاجمكفلسفةحياتهالمنطقيالوضعيالمذهببدأ

أثارقدالمذهبهذا"إن:قائلأفيرحآطروبآذلكعلىآبير)2(الفيلسوفعلقولقد

ذإ،الوراءإلىسنواتبضعتعودالمذهبهذاأصىسللكن.(وسخطهمالقدامىغضب

نشأفلقد.كمبريدججامعةسيماولاالبريطانيةالجامعاتإلىوكذلكفييناإلىتعودإنها

جامعةفيالعاملينوالرياضيينالفلاسفةمنمجموعةمعالمنطقيالوضعيالمذهب

الذينوالفلاسفةالعلماءأولئكأيديعلىوتطورونما.م0291عامقرابةوذلكفيينا

منهمالبعضفهاجر،شملهمالنازيةفزقتحيثالثلاثيناتحتىفيينافيعملهمتابعوا

كلتافيلهمكانحيث،الأميركيةالمتحدةالولاياتإلىالآخرالبعضولجأانكلتراإلى

3(طح115)مما)14(شليكالمجموعةهذهأعضاءأبرزمنوكانوالنفوذ،الأثربالغالدولتين

اتخذلذيا)ولأس!54!ولء،،أسوفيتنغشتاين)8(4!عولص!ول)نونيوراث)"!!،،(وكارناب)8

ولا)"ء!ول(ماخ)14(لأرنستالشيءببعضهؤلاءويدين.لهمقرآكمبريدججامعةمن

فيينا.فيالحربقبلنشرهاالتيالتجريبيالنقديالمذهبفيودراساتهلتعاليمهسيما

الكنتيةالنظريةإلىالمرتكزةالمباشرةالخبرةذاتدقيقةتحاليلتلكتعاليمهوكانت

نستطيعلاصماننا،والموجودةالقائمةوحدهاهيالحسمعطياتبأنوالقائلةالجديدة

بأفكارفيتنغشتاينأفكارامتزجتفلقدبريطانيافيأما.ذاتهفيالشيءنعرفأنأبدآ

الكمبريدجيينالفيلسوفينرسل)8(وبرتراندول(553)ح(مور)13.!.جعننثمأتحركة

تربةفيتضربالفيلسوفينهذينجذوروكانت.المثاليةالمدرسةعلىخرجااللذين

بنزوعالمتميزةوهيومولوكبايكونروحتقمصتهماكما.البريطانيالتجريبيالمذهب

الفعلية،للخبرةالدقيقالتحليلعلىالتركيزصمالىالميتافيزياءإلىهروبكلتجنبإلى

مصطلحاتاستخداممنوالاحتراس،المكونةأجزائهاابسطإلىالقضاياوتفكيك

رسلمساندةإلىبدءذيبادىءفيتنغشتاينانضموقد."منهاجأأيوضعوعدم،مائعة

اللغةتركيبعلىاهتمامهتركيزإلىانتقلثمومن،أالمنطقيالذري9مذهبهفي

)محفليمنجيلآوخلقرائعةآفاقأوفتحمورنفوذمندغمالذيالأمر،المنطقي

.3(أول!ولحأس!أ)5،3وتطورهالألفاظالاتدلاوعلماء،أاللغات

المنهاجيكونأنينبغيبأنهتقولأساسيةمسفمةمنالفلاسفةأولئكانطلق

والعقلانيةوالمنطقيةبالوضوحفقطيمتازلافالعلم.علميآ"9منهاجآالفلسفي

وفقأبدا،وهكذا.صحتهامنللتحققالحسيةالخبرة)بمتناولأيضأهوإنما،والتحليل

العونتقديمعدامامعينمحتوىأيولاغايةأيةللفلسفةليستأنه،المسئمةلتلك
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البحثلأننظرأ،بالمعرفةتزويدناعلىالقادرهووحدهالعلمأنحيث،للعلم

منمجموعةتوجدأنالفلسفةمهمة"فليست.المعرفةمنالوحيدالنوعهوالتجريبي

القيامالعلممهمةكانتفإذا."أخرىقضاياإيضاحعلىنعملأنبل،الفلسفيةالقضايا

معانيإيضاحأنومع.والإيضاحالتحديدهيالفلسفةمهمةفإن،والتحققبالتجارب

وشديدالنفعبالغيكونأنلهيمكنلكن،المناليشرهدفأيبدوقدوالجملالكلمات

ويوفرمعنىكلمنالمجردةالقضايامنالكثيرمنيتخلصأنيستطيعفالمرء.الأهمية

وتستطرد.ومعانيهاللكلماتوصارمدقيقبتحليلقامإذاوذلك،الهراءعناءنفسهعلى

ميادينعلىونطبقهالنهجهذافينتوسعأنباستطاعتناإنهفتقولالفلسفيةالمدرسةهذه

نحددوبذلكالمصطلحاتتحديدبغية،الوضعيةوالأخلاقالسياسةكميداني،أخرى

نأالتحليلباعتمادنانستطيعبأنناالفلسفيةحياتهمطلعفيفيتنغشتاينزعموقد.القضايا

منتعلمقدالنمساويالفيلسوف)فهذا،بسيطةذريةوقائعإلىالواقجةالحقيقةنختزل

تلكعلىتنطبقالتيالتعابيرنصوغوبعدئل!(المنطقيالذريالمذهبرسلبرتراند

الوقائع.

ولاللحكمةطلبأتعدلمالفلسفةأنالفلسفةفيالثورةلهذهتفسيرأفضلولعل

والمفاهيمللمناهجوموضحة،للعلممنطقأأصبحتبل،المطلقةالأجوبةعنبحثأ

الرئيسية،وظيفتهاعنالفلسفةتخليعلىاحتجواالذينأولئكفإنولذلك.العلمية

قيمه،دعمفيالمساعدةإلىالحاجةبمسيسوهوالمعاصرالإنسانعنوتخليها

،المساعدةتلكمثلتقديميستطيعلاالفيلسوفبأنالجددالثوريونالفلاسفةأجابهم

يأ،وضعيينفلاسفةكانواالجددالفلاسفةفأولئك.وظيفتهمهاممناصلأليستلأنها

فعليأموضوعآتكونأنلهايمكنلاالميتافيزياءبأناعتقادهمفيمتزمتينكانواأنهم

الشاعركانإذاأما،عنهامعقولةبصورةالحديثيستطيعونلاإنهمقالواإذ.للمعرفة

ميدانأليستفالميتافيزياء،ذلكفيحرفهوموضوعهافيالخوضيريدالعزافأو

الوضعيينالفلاسفةبعضاكدولقد.الفيلسوففكروهوألا،الواضحالفطقيللفكر

خارجهوإنما،منهالتحققالحسيةللخبرةيمكنلاأمركلأنعلىالجدد)04(

فيحقكلالفيلسوفعلىمنهمالآخرالبعضأنكربينما،الفيلسوفاختصاص

الحسية.الخبرةنطاقخارجموضوعأيفيالخوض

علىجاءت،الفلسفيةالمدرسةعنصدرتوالتيتطرفأالتصريحاتأشدولعل

أيةتوجدلا"إنه:الفيلسوفهذاقالفلقد.الثلاثيناتفي)عحلأول(آييرالفيلسوفلسان

،اللغويالتحليلخلالمن،نبرهنأنباستطاعتناوإنه،الواقعيةالعلمقضاياإلاقضية
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وإن.كاذبةقضاياوأنها،لهاوجودلاالعلميةغيرالأخرىالقضاياجميعأنعلى

اللهكقضايا،مضىفيماوالأخلاقاللاهوتوعلماءالفلاسفةأشغلتالتيالقضايا

ومضيعةللوقتهدرأفيهاالخوضكانإنماإلخ...والأخلاقوالغايةوالروحوالحرية

هيآنفآالمذكورةالقضاياتلك"إن:فتقولالجديدةالمدرسةهذهوتسترسل.للجهد"

فإنلذلكالفرد،لمشاعرعاطفيأوانفعاليانعكاسعنناشئةأومغلوطةقضاياإما

قابلالقضاياتلكبعضدهان.وعقيممجدبأمرعليهاالبرهانأوحولهاالجدل

أما.حفهالتجريبيالباحثاوالعالميستطيعالذيالأمر،تجريبيةقضاياإلىلاختزالها

.وهراء!هدرإنهاإذجانبأ،طرحهافينبغيالأخرىالقضايابقية

شدةمدىنتصورأن،الجديدةالفلسفيةالأقوالهذهبعد،نستطيعأنناريبولا

البعضرؤيةعلىمضىفيماتعودواقدفهؤلاء.اللاهوتبعلماءنزلتالتيالصدمة

فيبأنهملهميقولالناسمنأئأسمعواأنأبدألهميسبقلملكن،آرائهمبتغليطيقوم

المذهبطئقناإذاأنناوالحق.بتاتآشيءأييقولونلاوأبحاثهممواعظهمجميع

نإإذ.جميعأالقيمأسس!نسفناقدبذلكسنكونفإنناالأخلاقعلىالمنطقيالوضعي

موضوعأتصبحإنماتجريبيآ،حسئآتحققأصحتهامنالتحققنستطيعلاقيمةكل

حيثمنهو"،خطيئةأوخطأالزنابأننعتقد"إننا:مثلأفقولنا.الخيارأوللمزاج

"إنني:كقوليأو"الفولأوالحمصمذاقأستسيغلا"أنا:كقولناتمامأالأخلاقيةقيمته

.!التجريديالفنأكره

المدرسةلأقوالمشابهبقولعشرالثامنالقرنفيقالأنلهيومسبقلقد

إجماعوإلىالعادةإلىللاحتكامدائمآمستعدأكانهيوملكن)41(،المنطقيةالوضعية

أقلإلايكئونلاالعشرينالقرنفيالشكيينالفلاسفةهؤلاءأنغير،البشريالجنس

بالجرأةتميزواالذينالكئاببعضأننذكرنزاللاولعلنا.معآول!جماعللعادةاحترام

الأخلاقيالأمرأنواعتبروا،بالألموالخطأباللذةالصوابفسرواقد،التنويرعصرفي

فلاسفةالآنوجدتوهكذا.دوافعهالمرءيشبعبأنالقاضيهووالوحيدالمطلق

الكئاب.أولئكبهنادىالتيالآنيةاللذةمذهبهذاعصرنافييقرونجدد،أكاديميين

نأعلينايتوجبوإنه،كللسلووازعأيتقديمعنعاجزالمنطقيالفكرإنلناويقولون

مساواةأنذلكعلىزد.المنطقيةالوضعيةالفلسفةخارجالنوعهذامنقيمعننبحث

الفجورإلىصريحةدعوةتكونقدالشخصيالذوقمنأخرىبأنواعالأخلاقيةالأذواق

حيثمنيتساوى،الجديدةللفلسفةوفقأسلوكيلطرقمثلأفاختياري.الأخلاقي

قمتإذاف!ننيولذلك،الشخصيبذوقيمرهونأءرفهذا،العنقلربطةاختياريالقيمة
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عقليآ،برهانأدفاعيفيواستخدمت،آخرأسلوبضدالسلوكفيأسلوبعنبالدفاع

هراء.أوهدرهو،المنطقيةالوضعيةالفلسفةتقولهحسبماهذادفاعيفإن

نطاقداخليقعمالكلالمذهلالرفضهذاإزاءالمرءيستطيعهعمانتساءلهـاننا

نأعلىعاماتفاقاليوموهناك.الحسيةالتجريبيةالخبرةميدانوخارجالعقليةالخبرة

الوضعيالمذهبهـان.بذلكبنفسهاعترفوقددغمايتهفيمغاليآكانآييرالفيلسوف

المحترمالوحيدالنوعالمهذببشكلههذايومناحتىيزاللا،يشابههماأوالمنطقي

الأثرضئيليزالولاكانلكنه.البريطانيةالجامعاتنظرفيسيماولا،الفلسفةمن

والاقتصادالحذفمنالكثيرإلىعمدأنهفيهشكلاومما.اللاتينيةالبلادفيوالنفوذ

سبقبمايطالبونناالجددالفلاسفةفهؤلاء.ويقييتهصفائهتحقيقبغيةوالثقافةالفكرفي

وأن،لهالعقلاتأهيلجرىبمافقطنكتفيأنأي،قبلمنبهطالبناأنلوكلجون

لكن،واضحةحسناتالمنهاجهذافيأنيبدووقد.ذلكيتجاوزشيءكلننسى

كليأتوقفأنهغيرالقضايامنالعديدأوضحفلقد.والعيوببالنواقصمثوبةحسناته

فيهااليقينيكونحيثالبشريةالخبرةميادينمنجوهريةميادينحدودخارج

فالحضارة.البشريللجنسبالنسبةالأهميةبالغةميادينذلكمعلكنها،مستحيلأ

الشر،إرضاءالصعبمنكانأنهلووتقومتشأأنأبدألهاكانماثقافاتهابكلالبشرية

متوحدوجبنمجدبةوعباراتجافةألفاظفهناك.الفلاسفةهؤلاءيريدهالذيبالشكل

،بالذاتمبدأهمبأنيقولمنهناكأنذلكإلىأضف.بطابعهفكرهميطبع،معزول

ميتافيزيائيزعمبذاتههوإنما،الحقيقةلامتحانالوحيدةووسيلتهم،التحققمبدأ

التحقق؟مبدأصحةمنالتحققالمرءيستطيعفكيف،اعتباطي

الحقيقةإلىللوصولشاملمنهاجأيومندغماأيةمنفلسفتهمخلوولكن

الأثرلهكانذلككل،ومضاءحدةمنفكرهمبهتميزماإلىبالإضافة،المطلقة

الوضعيالمذهبفيتبدىماأنكما.الإنكليزيةالفلسفةفيالباحثينفيالعميق

الرعايةبعضيلقىجعلهنوازعهبعضفيوعدميةوشكصرامةمنالمنطقي

كلمنالسخريةبمثابةأيضأكانالفلسفيالمذهبهذاأنذلكإلىأضف.والاهتمام

الوضعيةحاولتوقد.المعروفةالفلسفيةالمذاهبتبديهاأوأبدتهامباهاةأوتفاخر

الناحيةهذهمنلهاهـانجديدوبهيكلجديدةأسسعلىالمعرفةعالمبناءالمنطقية

ليكمياأنهوالحق.النثرفيهمنغوايكأسلوب،أخرىظاهراتمعالشبهأوجهبعض

عامفيآييرالإنكليزيالفيلسوفأصدرهالذي""البيانفيالأولىالجملةفقطنقرأأن

الوضعيالمذهبموقففورآلندركأ،والمنطقالحقيقة9عنوانتحتم3591
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الفلاسفةبينالتقليديةالخلافاتإندا:الجملةتلكتقولإذ،الفلسفيومزاجهالمنطقي

تمامأأ.مثمرةوغيربتاتألهامبررلاخلافاتمعظمهافيهي

فالمجلة.الإنكليزيالأدبيالنقدفيوالتحليليةالمتوحدةالروحظهرتوقد

فيالبروفسورتحريرهارئيسكانوالتي،3(ولعح4أالأولأ"التفحصباسمالمعروفةالأدبية

حتىوعاشتالثلاثياتفيتأسستالتي7!محأ(،أ)3ليفيس.ر.ف،أوكسفوردجامعة

نهجهاجاءوقدفسطرأ،سطرأفيهوالتدقيقالشعرتفحصتثمجعكانتم5391عام

لمالفكتوريالنقدإنحيث،الأدبيالنقدفيالفكتوريالنهجضدفعلردةبمثابةهذا

الأدبيةالمقاييسإلىيفتقرأيضأكانكماهدرآ،كونهعنيزيدالمجلةتلكنظرفييكن

التفحصبأنعليهاوالمشرفونالمذكورةالمجلةفيالكئاباعتقدوقد.الواضحة

"المتفحصون"هؤلاءرأىكما.الأدبيةالمقاييسلإيضاحالوحيدةالوسيلةهوالدقيق

القيمةلبعنالعاطفيةقشورينزعونإنما،التحليليةوأبحاثهمالنقديةبمقالاتهمأنهم

وجدبالأسلوبوبجفافبالفذلكةفاتهموهمالآخرونلهمتصدىوقد.الأدبية

لردةبدايةم4591عاموكان)42(.التحليليينالفلاسفةشأنذلكفيشأنهم،المحتوى

على،علميةخبرةأنهعلىيبدوما،إدخالفينجحوالكنهم.ضدهمشديدةفعل

والفنية،الفكريةالحياةتنشيطفيعملالذيالأمرونقدها،الفنونتفحصمنهاج

المجتمع.علىاحترامهيفرضيزالولاكانالعلملأنوذلك

هذاأنمنالرغمعلى،العلمميادينمختلففيتقدمهالإنسانيالموكبتابع

علمأما.للمتعلمينبالنسبةأاموضةالوراثةعلموغدا.وكئيبأمظلمأأحيانأبداالتقدم

وللسلوكيين43!س)ولهواتسون.ب.جلتأثيرخاضعأفكانالجامعاتفيالنفس

ويونغفرويدلنظرياتخضوعهمنأكثر)+75)ء!(،)3(بافلوفالروسيوللعالم

الباطنيةالعقلحالاتلتحليلمحاولةلأيةمنهمتجنبأفالسلوكيون)43(،.الحدسية

يهلىوأبحاثهمنظرياتهمفياقتصروافإنهم،العلميالمنهاجمعتتفقلابوصفها

لكن،النفسعلمفيأميركيةمدرسةيمثلونهؤلاءوكان.الخارجيللسلوكمشاهداتهم

المدرسةوكانت.الدوليالمستوىعلىعميقتأثيرالمدرسةلهذهأصبحماسرعان

الطبيعةميكانيكيأسلوبمنبنوعتحددالتيهيالبيئةبأنالقولعلىتشددالذكرالآنفة

للعقلوجودلاوأنه،مشروطةإراديةلاأفعالمنسلسلةمنتتألفالحياةوأن،البشرية

.الدفاعنسيجفيموجودةكهربائيةفعلردودمنأنموذجأهناكأنبل،كعقل

منالإكثاربسببومألوفآشائعأ"العلميالإنساني"المذهبمصطلحأصبح

ذرىإلىالبشريبالجن!ىللارتفاعإمكانيةثمةأنيعنيالمصطلحهذاوكان.استعماله
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ولكن.التقليديللدينالشديدبعدائهأيضأجاهركما،وحدهالعلمبواسطةجديدة

الدوسلاحظفلقد.إنسانيتهامنبتجريدهاالبشريةيهددالعلمزحفأنرأواالكثيرين

"مقدامجديدلعالمثانية"زيارةبعنوانم9591عامفيالصادركتابهفيهكسلي

إ،وكا،البشريالدماغغسلتقنيةفيبافلوفلنظرياتالصينيينالشيوعييناستخدام

الذكر،الآنفكتابهصدورقبل،عامآوعشرينسبعةقبلأصدرقدهكسليالدوس

حياةعليهستكونعماالكتابهذافيتحدثوقد."مقدامجديدإعالمبعنوانكتابأ

فيقالوقد.العلمةللتقنياتوفقأتنظيمهايتمحيث،قادمةقليلةقرونخلالالإنسان

تحقققدالأولكتابهفيأوردهمامعظمإن!،مقدامجديدلعالمثانية"زيارةالآخركتابه

ضخىفلقد.مضىفيمااعتقدكماقرونبضعةخلالوليس،فقطقرنربعخلال

التكنولوجي.والتقدمالنطاقالواسعوالتنظيمالآلةمذبحعلىوالفرديةبالحريةالعلم

للعلمهئلواالذينأولئكبينم0291عاممنذيدوريبدأجدلأثمةأنوالحق

راواالذينالآخرينوبين،للبشريةومنقذينللإنسانمحررينبوصفهماوالتكنولوجيا

العلمتقدمومع.روحهوتدميربالاستعبادالإنسانيهددانمرعبينخادمينفيهما

بأشدونذيرأملحأالموضوعهذاأصبح،الماضيةالقليلةالأعوامخلالوالتكنولوجيا

وزوجتهكوريالسيدأعقابفيجاءالذيالنوويالانشطاربعدسيماولا،الأخطار

ذراتبقذفالنوويةالقنبلةفصنعتتطورتالتيالمنجزاتتلك،الاشعاعميدانفي

.بالنيوتروناتمعينة

يةلوجودا

تحليلهافيالشديدةالملسفأساليبانتصاريقابلأنالغريبةالمفارقاتمن

ثمومنالإسكندنافيةوالبلادوالنمسابريطانيامنكلفيوسيطرتهاوعلميتهاوعقلانيتها

كارنابرودلفواعتمادهاصياغتهافيعمل)حيثالأميركيةالمتحدةالولاياتفي

البريطانيالتأثيروكذلك،أميركاإلىلجأواآخروننمساولونوعلماء)5،+،شه(

تلكانتصاريقابلأنالغريبمنأقول(،الأميركيةالبرغماتيةمنفروعإلىبالإضافة

نهجحيث،الأوروبيةالأقطاربقيةفيتمامألهامعاكسةأساليبهيمنةالأساليب

النهجهذاأصبحماوسرعان،اللامعقوليةفيمفرطأفلسفيأنهجأوالمفكرونالفلاسفة

.الشهرةمننطاقأوصحعلىالثلاثيناتخلال

خلالهاعانواواضطراباتحروبمنحقبةالأوروبيونالمفكرونعاشلقد

كعالم،كوابيسمنعالمكأنهالعالملهمبداوقد،والرعبالصداماتأنواعجميع

فالإنسان."والقلعة"المحاكمةكتابيهفي)!ول!،(كافكا)5(صؤرهالذيوالخيالالوهم
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يجتاحالبلشفيالإرهابورأى،فردانمعركةمجازرشاهدشكلاالطالعالسيء

وشهد،وألمانيابإيطالياتعصفوالرماديةالسوداءالقمصانذويوهستيريا،روسيا

بمختلفويقومونيتظاهرون،الكبرىالاقتصاديةالأزمةخلال،الجائعينالعمال

الأهليةالحربفيأيضأاشتركقديكونأنالجائزومن.والاضطرابالشغبأعمال

وريما،الحربإلىالثلاثيناتخلالينجرفوهوالعالممرعوبأوراقب،الأسبانية

اليابانيةوالمدنبأكملهاألمانياأيضأورأى،النازيةالاعتقالمعسكراتأحدإلىانتهى

ذاكفيهعاشالذيفالعالم.عليهاالجويةلل!،راتنتيجةوركامخرائبإلىتتحول

ركبعالمآ،ومفاهيمهاالإنسانيةمعانيكلمنمجردأرهيبآعالمأكانالمنكودالإنسان

ذاكمثلأنالجائزفمنأخرىجهةومن.قادتهاللامعقولووخهسياستهالجنون

فقطوالتكنولوجياالعلمحقلفيلاوأعاجيبمعجزاتأيضأشاهدقدالتعيسالإنسان

الغربيةالحضارةأنإلىيشيرالذيالأمر،والبحثوالأدبالفلسفةميادينفيأيضأبل

المأساةمنسالمةبخروجهاالآمالأعرضيشيعماالإبداعطاقاتمنتملكتزاللا

تعيشها.التي

فالإنسان.القيمقضيةكانتالإنسانذاكإلىبالنسبةالرئيسيةالقضيةأنريبولا

المبدأبمئابةويكون،بإيمانهيستأثرماشيءإلىالحاجةبمسيسكانوالمثقفالحديث

أوروباابناءمنالملايينمئاتويرشد،اللاهادفةالعلميةالتكنولوجيالقوىالموخه

لا.كهذهقيمإلىافتقارهمبسببحريتهمفيحتىعبيدآكانواالذينالغربية

القيمركامبينقيفايجدأنعليهيتوجب،حيككائن،الإنسانقلقإن

الذيالموضوعهو،رهيبةكوابيسمنعالم،يلهمرشدأيعتمدهاوأن،التقليدية

"الوجوديين".اسمعليهميطلقالذينالمئقفينمنمجموعةإلىيقودنا

وضعهاالوجوديةفيأبحاثصدرتالعالميتينالحربينبينالفاصلةالفترةخلال

وقد.ياسبرزوكارلهايدجر)4(مارتنا!سويسريانالألمانيانأوالألمانيانالفيلسوفان

لمالمذهبهذالكن.بالوجوديةفسماهياسبرزأماالوجود،بفلسفةمذهبههايدجردعا

فيالفضلأكبرويعود.الثانيةالعالميةالحرببعدإلاالدوليالمستوىعلىيشتهر

سارتر)5(.بولجانبهوأعني،عصرنافيفيهوالكئابفلاسفتهألمعأحدإلىاشتهاره

وكاتبللتحريرورئيسآومسرحيآروائيآكاتبآوكانلهايدجر،تلميدأسارتركان

الضخمالكتابواضعهوأنهإذ،فيلسوفآكانوكذلك،ا&:اسةفيومنغمسآ،مقالة

المواهبمنعددمنمزيجآكانهذاسارترأنوالحق.!والعدم"الكينونةوالصعب
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كقائددورهوفيانتشارهاومدىوأبحاثهمؤلفاتهوفرةفينتأملحينماونحن.الفذة

الحديث.العصرفولتيركأنهسارترلنايبدو،بأكملهلجيلوفكريأخلاقي

ضدالفرنسيةالمقاومةحركةصفوففيالثانيةالعالميةالحربخلالسارترقاتل

نكهةالثانيةالعالميةالحرببعدماوجوديةفيبأننشعرولذلك.الألمانيالاحتلال

التحقواأوالحربغمارخاضواالذينأولئكتجاربعلىتطغيانمتوحدةوعاطفةمرة

انضمم4591عامأعقابوفي.النازيةالاعتقالمعسكراتعلىنزلواأوبالمقاومة

ألبرتالفرنسيوالروائيالكاتبالضياعأجيالمنالثانيالجيلقيادةفيسارترإلى

كامو)17(:

موتومع.لحادثنتيجةم0691عاممصرعهولقيالجزائرفيكاموؤلدوقد

نحوالوجوديةاتجهت،بهالإيمانأوللاعتقادشيءأيوجودوانعدام،الآلهةجميع

تجاربأنيعتبرالبعضأنرغمولكن.جديدةقيمعلىالعثوربغيةبالذاتالإنسان

ذهنيةأنغير،الآنالمعروفشكلهاالوجوديةإعطاءفيالحاسمالعاملكانتالحرب

نأكما،القرنهذامنوالثلاثيناتالعشريناتخلالتشكلاقدالفلسفيونهجهسارتر

الضدينالمتكافىءارتباطهإلىبالإضافة،المجتمععنوانسلاخهالمريراغترابه

الفلسفةدرسفلقد.آنفآالمذكورةالحقبةخلالواكتملتئمإنماذلككل،بالماركسية

برائدالبالغالتأثروتأثر،الصوريةالوجودفلسفةمنالكثيروتشزب،هايدجريديعلى

أكاديميةشخصيةيكنلمسارترولكن.ولول()اعس!33هوسريلأدموندالظاهراتيةالفلسفة

العالميتين.الحربينبينماحقبةعلىخئمالذيالثقافيالجوفيشاركأنهإذ،بحتة

اتبعهالذيالنهجقررتالتيهي"،"الغثيانبعنوانالشهيرةرواياتهأولىأنخلافولا

فيإسهامأعظمأسهمقدسارترأنفيهريبلاومما.كتاباتهفيحياتهطوالسارتر

وفي،المعاصرةالحياةإلىالاكاديميةالرفوفعلىمنوهوسرلهايدجرفلسفةإنزال

الأحياءحياةفيبالغتأثيرذاتميتافيزياءالفلسفةهذهوتمثل.بهاالوثيقالربطربطها

امتزجتلكنها،المرارةشديدةتشاؤميةفلسفةسارتريديعلىأصجتوقد.المباشرة

الوهم.منمتحرريائسأملاندفاعمنبشيء

وجوههاأجملولعل.عهدآمنهاأقدمفلسفيةنظرياتمنبعددالوجوديةتأثرت

قبلماوحتىم0018عاممنذالأوروبيالفكرتلمساتمنللكثيرامتصاصهافييتمثل

معانيهاأحدفيوهي،ومتكاملةواحدةفلسفيةصيغةفيووضعهاأيضأ،العامذاك

محاولةهيالوجوديةإن9:يقولسارتركتبولقد.النيتشويةدرجاتأعلى

قالالقد:قائلآسارترواستطرد."ثابتإلحاديموقفمنالنتائجلاشخلاص
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دستوفسكيمقولةوإن،بهمسموحشيءكلفإنموجودآ،اللهيكنلمإذا،دستوفسكي

".الوجوديةالفلسفةمنطلقهيهذه

اليأسيجتاحناالملحد،المعاصرالإنسانمأزقندركحالماأنناوالحق

نراهإذووضعهالإنسانحالفيعميقبتأملمرفوقةمرعبةكآبةعليناوتسيطر،والغثيان

نفسهويجد،بالمجتمعوالاتصالالبثمرمعالتواصلعنتمامأعاجزلأنهمتوحدآوحيدأ

نأالإنسانذاكويرى.معنىولالههدفلاعالمكليأ،انسلاخأعنهمنسلخعالمفي

ضخمة.آلةتروسمنترسآوجعله،شخصيتهلسحقالجهدغايةيبذلأيضأالمجتمع

مونيهعمانوئيلقالكماالوجوديةلأن)وذلكالبعيدالهاويةهذهشفيرعلىمنولكن

إنه،للأملرئيسيوسببواحدةخلاصرسالةهناك(الهاويةفلسفةهي)عءأوللماهول(

يبديحيثيأسمنحالفيحتىالاستجابةعلىقادرفهو،وإدراكهالإنسانوعي

هوكامولاحظكمافالعالم،مفهومولالهمعنىلاعالمعلىالقيمإضفاءعلىقدرته

هذامثلعليهالإنسانيصدرلمماعبثأيكونأنللعالميمكنلاولكنه،وباطلعبث

فينوعهمنفريدكائنهوفالإنسان.الفلسفةب!ءهوبالعبثيةالشعورهذاهـانالحكم

اختلافأالأخرىالكينوناتجميععنتختلفالمتميزةالخاصةفكينونته.العالمهذا

تعنيهوبماالكينونةبطبيعة،أنطولوجيكعالم،نفسههايدجرأشغلولقد.جذريأ

البثمري.الوجوديعنيهالذيماسيماولاوموجود،قائمشيءلأيبالنسبةعامةبصورة

هذهوجدتوقد.كيركغاردبهقالماوهذا،الماهيةيتقدمللإنسانبالنسبةفالوجود

فرويد.سيجموندسيكولوجيافيوكذلك،الطبيعيةدارويننظريةفيلهاسندأالمقولة

إرادةوإن،يوجدهفالإنسان.بالعكسالعكسبل،ويقررهالإنسانيسبقلافالعقل

المناهج،هذهوإن."العقلية"المناهجابتداعإلىبهتدفعالتيهيالإنسانفيالوجود

ومخاوفهوغرائزهدوافعهنتاجهيبل،المطلقةأوالأوليةبالمناهجليست،هذهوحالها

نالنايمكنلاولذلك،ومحددأفريدأفذأيكونأنالبشريالكائنطبيعةفمن.وآماله

ولا.الأخرىكالموضوعاتمجموعةأوطبقةأعضاءمنعضويتهخلالمننفهمه

العاديالنوعمنالكائنذاكف!نهودمأ،لحمآكونهحيثمن،الإنسانأنخلاف

الشخصية.إلىمفتقرموضوعإلىتحويلهعلىدائمآيعملالمجتمعأنكما،المألوت

ولاخارجهامنشيءأييوجههالاوحرةفذةالإنسانيةالشخصيةتكونأنيبغيولكن

الشخصيالوجودبينهيدجرتمييزأصبحسارتريديوعلى.موضوعأيتمثل

أجلمنالكينونةوبينذاتهافياليهنونةبينتمييزآ"العالمفي)الكينونةوبينا"الأصيل

إنها،الإنسانعداماالأشياءلجميعبالنسبةالكينونةشكلهيذاتهافيفالكينونة.ذاتها

93م/الحديثالأوروىالفكرتاربخ
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من،ماضيئوإن.موضوعيةهويةمالهكلكينونة)الفيزيائية(الجسديةالمواضيعكينونة

النوعمنأنهأي،النوعهذامنكينونةهووماتاختفىكأمر،إليهأنظرأننيحيث

القوللنايجوزكماإنه،وللتعميمللماهياتخاضعلذلكوهو.الكينونةمنالعادي

ولذلك،العلميالعقلميدان،برغسونلميدانمماثلإنه،العلممعطياتمنفعطى

فيأذهانناداخلموجودهوكماالبشريالوعيولكن.عاممفهومفيصياغتهلنايمكن

وفقأذاتهأجلمنشيءعنكليأمختلفنوعهو،ذاتهأجلمن،الآنلحظةكل

!فيثغرةمننوعإنه،بكينونةبتاتأليسالواقعحيثمنإنه.سارترلمصطلح

يعودالبشريللوعيالصاعقالتحليلهذافيالفضلأنوالحق.عدمإنه"،الكينونة

هيدجر،فلسفلةفيالأستاذ،هوسرلأدموندالنمساويالفيلسوفإلىبعيدحدإلى

!فينومنولوجيابعنوانهيغلوضعهمشهورغيركتابمنالكثيربدورهاقتبسالذي

مطلعشهدهافكريةتياراتإلىأصولهاببعضتعودالوجوديةأننرىوهكذا.!العقل

عشر.التاسعالقرن

أحدهوما"باللاشيء!يسمىسارترإنفقالوا(كثرة)وهمسارترنقادقامولقد

.معقولأمرهوعامةوبصورةبذلكسارترعناهماأنلنايبدولكن،الواضحةالأشياء

للوعي.وعيلنايكونأنيمكنلاولذلكلها،يستجيبمواضيعيتطلبفوعينا

إذاأما.واعيةخبرةفقطإنهاإذ،بهنفكرأننستطيعشيءأيتشابهلاالواعيةفخبرتنا

تحليلهفإن،الغموضمنقليلالمحيرة)الجوهر(الماهيةلهذهسارترتحليلفيكان

المفكرونتفخصهمانادرأموضوعلتفحصبالنسبةالانعاشكلمنعشجهدلهوهذا

إله،ثمةيكونأنيمكنفلا.وتشاؤمهتفاؤلهمنلكلالقاعدةلهوفرحيث،قبلمن

ثمةتكونأنأيضأالممكنغيرمنأنهكما،للتعميمتخضعلاوعيناكينوتةلأنوذلك

بينسعيدترابطأيهناكيكونأنيمكنلاأنهذلكعلىزد.عامةبصورةكينونة

نحاولونحن.إليهبالنسبةكذلكوأناإليبالنسبةموضوعهوالآخرفالشخص.الناس

محكومالناسبينالترابطفإنوهكذا.موضوعإلىالآخرالشخصيختزلناأندائمأ

إحدىتقولبهذا،"الآخرونالناسهم"فالجحيم.بالحبوط،الأحوالأفضلفيعليه

يتفقبناءبأكملهالكونبناءاستطاعإذافقطسعيدأيكونأنلهيمكنفالفرد.مسرحياته

بداهة.مستحيلأمروهو)5!ص!(أناهمع

أجلمنالكينونةأي،المتكونالعدمهذاطبيعةأنيرىسارترفإنذلكومع

فقطمحددأ،فالإنسان.ذاتهاتخلقوأنحرةتكونأنينبغي،البشريالوعيأوالذات

سارترأنوالحق.لحياتهمعنىإعطائهاوفيالقيمإضفاءفيحرهو،بأفعاله
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أفعالهم،مناهجللناسيحددونولا،بهنؤمنأنينبغيمالنايقولونلاوالوجوديين

المرءيكونفأن.بنفسهالأمرينهذينيقررأنإنسانكلعلىالمتوجبمنلأنهوذلك

منالرغمعلى،فالوجوديون.أصالتهيفقدبذلكفهو،وإرشادهالآخرلتوجيهموضوعآ

بالمذاهبتزويدنايرفضونأنهمإلاالأمور،منكثيرفيالوضعيينمعاختلافهم

وضرورةالاختيارممارسةاهميةإلىالإشارةعلىفقطتتركزفوظيفتهم.والعقائد

الأصيل،الشخصيالوجودإلىطريقهيشقأنالمرءفعلى.ونزاهةباستقامةالاختيار

إلىبتحويلهالسماحبرفضهأو"،العالمداخل9بامتصاصهالسماحبرفضهوذلك

مذهبثمةليسولكن،بالحريةعليهومحكومغامضمخلوقفالإنسان.موضوع

أزمةعلىيتغلبفعندماولذلك.وبائسقلقفهووهكذا،يفعلوكيفيفعلمالهيقول

الخاصة.لقيمهحرآخالقأبوصفهلسيادتهتامبفهميتصرف،حالهبعبثيةالشعور

الشيءبعضوالغامضالمفصلالسارتري)انطولوجيا(الوجودعلميكونوقد

بالإعجابتحظىقاعدةلنايوفربأنهعلمأ،اخلاقيةكرسالةبالهامليض،الناسلبعض

سوءوتجئبأصالتنا،علىبالحفاظتطالبناجوهرهافيفالوجودية.الرسالةتلكلمثل

باريتوليمكتبولقد.شخصيتنامنلتجريدنامسعىكلورفضالقصد،سوءأوالنية

عصرفيالبشريالشخصاكتشافبغيةنضالهيالوجوديةأإن:يقول،،ح+!!

تقدمالوجوديةإن؟أصيلينأفرادآنكونأننستطيعكيفولكن."الشخصيةمسلوب

نأعليناإيتوجب:فتقولسؤالناعنالإجابةفيمنهاإسهامأايإشاراتبعضإلينا

ويتوجب،البشريالوضعإلىتتحدثلافهي،الحدسيةالمعرفةأوالعقلانيةنرفض

ثمةوليس،ككونالكونفيمعنىولاإلهثمةلصأنهنرىحيثالأزمةنجتازأنأيضأ

وقدالقيمخلقفيوأعجوبتهالإنسانفرادةندركوهنا.أالعونيدلناليمدأحدمن

وإن،العالملهذاأهميةثمة"ليس:قولهمسرحياتهأبطالأحدلسانعلىكاموأورد

".حريتهيكسبإنماالحقيقةهذهيدركالذيالمرء

ذواتنا،فقطنصنعلاف!نناناتيهوفعلاختياربكل"إننا:فتقولالوجوديةوتستطرد

.البشريالكائنكرامةاكت!ثمفناقدبذلكنكونحيث،قيمتهالكونأيضآنعطياننابل

كاعتقادبهاعتقادنايكونأنينبغيإذ،الحياةأجلمنيكونأنيجببهنعتقدمالهان

المتطلفةالمجساتمننابعأإيمانأوليس،ونفسناقلبنابكلبهالإيمانأي،نيتشه

".العامةللمفاهيمالصائغالعقلمجسات،الباردة

الذاتانية)44(بمذهببمقارنتهاالوجوديةالفلسفةفهمنستطيعولربما

وضعتقدالفلسفةفيكنتفثورة.كنتعمانوئيلالألمانيللفيلسوف3(لما117!ر6أ)*3
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بالنسبةأساسيبشيءبدأتوبذلك،المعرفةموضوعفيلاالذاتفيالاهتمامبؤرة

بقيتوقد.المنطقميدانفينفسهاحصرت"أكنتذاتانيةولكن.الحديثةللفلسفة

والظاهراتيةالوجوديةأما.الداخلإلىالخارجمنالمعقوليةبنقلفقطوتقوم،معقولة

منغريبعالمإلىالفكروراءماإلىتذهبانإنهما،ذلكمنأبعدإلىفتذهبان

لكن،معقلةذاتانيةهيكنتذاتانيةإن.أغوارهسبرتمانادرأعالم،والرمزالأسطورة

كمابالواقعيليسفالمعقول.العقلدونماإنها،معقولةغيرذاتانيةالوجوديةذاتانية

قائمفقطإنه.للعقلحتىمنافهوبلمعقولأ،ليسالوجودوإن.هيغليزعم

اذالكائنوإن.بذواتنانحنهولأنهنظرأ،تعقلهإمكانأنستطيعلاونحنوموجود،

.معقولغيرواقعهوفالوجود،تعقلهعلىالقادروحدههوالبشريةفوقماالطبيعة

نأمع.رغباتهعقلنةأو،مخاوفهإخفاءبغيةالعقلاخترعقدالإنسانأنندركوهنا

برغمعليناالمتوجبمنأنهغير،والحيرةالارتباكنفوسنافيتشيعالواقعبهذامعرفتنا

معرفةعنعاجزونإننا1:)3،ءحس).1(ييتسقالهبمامسترشدينونفعلنختارأنذلك

نجشها".أنعلىقادرونلكنناالحقيقة

الكينيةلوجوديةا

الفكرمواضيعفيرئيسيآموضوعأم4591عامأعقابفيالوجوديةأصبحت

وجوديةرافقالذيالوجوديالمذهبنستعرضأنعلينالزامأنرىوهنا.المعاصر

الدينيالوجوديالشكلويعودوهيدجر.نيتشهإلىأصولهافيوالعائدةالملحدةسارتر

هذافلسفةأنوالحق.كيركغارد)8(سورينالمذهباللوثريالدانمركيالفيلسوفإلى

فمؤلفات.العشرينالقرنفيالرئيسيةالاكتشافاتمنتعتبرالدينيالوجوديالفيلسوف

فيالإيطاليةإلىئقلتوقد.م9091عامفيإلاالألمانيةاللغةإلىئنقللمكيركغارد

ولقد.م3891عامفيالإنكليزيةوإلىم9291عامفيالفرنسيةوإلىم0191عام

عملهوكيركغاردفلسفةبعثأإن:قائلأكيركغاردفلسفةاكتشافعلىهاينيمانعلق

المولودالمتوحد!أالمفكرلذاكبالنسبةنضحالعصرلكن.عصرنا"ظاهراتأغربمن

.م1855عامفيومغمورأفقيرأوالمتوفىم1813عامفي

مجهولأبقىوقد.عصرهفيللغايةضئيلأثرسوىكيركغاردلسورينيكنلم

وأالحتميةفيهيغللمذهبشرسأناقدأوكان.الوجوديوناكتشفهحتىومنسيأ

فيكيركغاردويدين.محضأآليأإنسانأالإنسانمنيجعلالذيالمذهبهذا،الجبرية

نظرياتهسيماولاشللنغ)4(،الألمانيالفيلسوفنظرياتإلىالثيءببعضهذهنظرته

الفرديدمرإنما،التعقلأي،هيغلكتفكيرموضوعيفتفكير.حياتهسنيأواخرفي
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علىشددفلقد.قواهبكلكيركغاردقاومهالذيالأمر،جماعةمنجزءآمنهويجعل

لامنهاجهأوهيغلنظريةإنكيركغاردوقال.تجريدكلعلىالفردالشخصاؤلية

فيالمتعمقينمنهيغلتلامذةلكن.لهاصالحآيكونبمعتقدوطالب،للحياةيصلح

فلسفتهبأنذلكويبررونوتجنيأ،جورأهيغلعلىكيركغاردحكمفييرون،فلسفته

هيغل،لمذهبالكفافيةالخطوطبأنعلمأ،للوجوديةمنطلقاتتكونلأنتمامآتصلح

العدليجانبلاحكمآ،عليهكيركغاردحكممن!تجعل،عامةبصورةمفهومةهيكما

بتاتأ.

وأوضاعهالمرءبأحواليرتبطبمذهبمطلقا!تزامإلىالتعطشأنخلافولا

الفيلسوفلهذاشيءأيقرأأوسمعأنأبدألهيسعقلمالذي،نيتشهعندأيضأنجده

التدين،عميقكانإنهإذ،نيتشهمعيختلفكانكيركغاردولكن.المغمورالدانمركي

بأنهافوصفها،الكنيسةمهاجمةإلىبهدفع03!ء!(ا!ولأ3)ولالشخصانيمذهبهبأنعلمآ

يشقأنالإنسانعلىالمتوجبمنإنهقالولقد.الحقيقيالإيمانيهددداهمخطر

الكنسيةالأعراففيالعميقشكهويذكرنا.اللهإلىواليأسالقلقخلالمنطريقه

يذكرناأقول،الباطنيةللخبرةالمزيفةالظاهريةالبدافلوفيوالمؤسساتوالجماهير

الذيبودليرللشاعرمعاصرأكانبأنهعلمأ،الجماليينمنمعينةبفئةالشيءبعض

منيقودناالروحيالتطوربأنكيركغاردولعتقد.الأخيرةسنواتهفيالديننحوانعطف

أشاروقد.الدينيةالمرحلةإلىوأخيرأالأخلاقبةالمرحلةإلىالجماليةالمرحلةخلال

علىالإيمانبارتكازمطالبآ،العظيمكنيتشه،مؤلمسىإلىالمذهباللوثريكيركغارد

بالخلاصالقائلالأخلاقيالمذهبوفنكرأالكنسيةأسراروجاحدأالشخصيةالخبرة

.الأعمالصالحبواسطة

وتميزه،الروحيةالباطنيةالحياةعلىوالمكثفالشديدالتوكيدهذاأنوالحق

الليبراليالمسيحيالدينوعلى،الفلسفيةالعقليةالمسيحيةعلىالشرسبهجومه

كانتالتي،عشرالتاسعالقرنفيالسائدةالدينيةالنزعةمعليتفقيكنلم،الأخلاقي

الفضلإننقولولذلك.كيركغاردحددهاالتيالطريقفيلتسيرأكيدآتتجهيومذاك

العالميةالحرببعدماالأوروبياللاهوتفيؤالأرثوذكلسية!المسيحيةإلىالعودةفي

الأرثوذكسي،الروليميباردييفنقولاهـالىكيركغاردإلىالشيءبعضيعود،الأولى

فيالبالغالأثرلكيركغاردكانأنهذلكإلىأضف.)!س!ول!(بوبرمارتناليهوديهـالى

اللاهوتينالعالمينوفي)ولأء،+ءول(ماريتان)2(جاكالكائوليكيالفرنسيالمفكر

)عءولول+!(برونرهـاميل،المذهباللوثري)ط+!!(بارثكارلالبروتسنتيين
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التفاصيل.بعضعلىكيركغاردمعيختلفونقدوذاكهذينبأنعلمأ،الكلفيني

."أةولول35)ولوأنتأنا"بعنوانالشهير"بوبر"كتابصدرم2391عاموفي

كادف!نهروسيا،فيالقيصريالعهدخلالالمنفىحياةعانىالذيباردييف)2(نقولاأما

عامبثورةمرحبآيهللوجدتهولذلك،الأولىالعالميةالحربقبيلماركسيأيصبح

بهألقىحتىالثورةتلكانتصارعلىثلاثسنواتسوىتمفيىلمولكن.م1791

حيثوبارش!برلينفقصد،البلشفيةروسيامننفاهثمومن،السجنغياهبفيلينين

وكاتبأ.ومحاضرأمعلمأعمل

.م1882عامفيومارتانم1878سنةفيوبوبرم1874عامفيباردييفولد

عاملبمثابةكانتالتي،الأولىالعالميةالحربقبيلالفكرينضوجهماكتملوقد

اللاهوتعلماءأعظمصيرورتهموفي،الفكريةحياتهممجاريتبديلفيالحسم

الحديث.

المهيبةالشخصياتبهذهوثيقأاتصالأتتصلالمسيحيةالوجوديةأنخلافولا

دحضأ،غفوتهامنالمسيحيةإيقاظهؤلاءحاولوقد.ومارتانوبوبرباردييف،الثلاث

بينللتوفيقالجهدأقصىمارتانبذلوقد.اماتقد"اللهبأنوسارترنيتشهلمزاعم

الوجودية.وبينالجديد)78(الأكوينيتومالاهوت

منالاقترابغايةيقترب"اللاهوتأزمة9فيبحثهفيبارتأنذلكعلىزد

فيالفارقبوبريحددحيث،(وأنت"أناكتابهفيبوبرشأنذلكفيشأنه،الوجودية

الخالدأالأنت1اللهمعتبرأ،الأخرىوالأشياءالآخرينبالأشخاصالشخصعلاقة

حوار.كلفيالإنسانيقابلهالذي

)2(مارسيلوغبرائيلالمذهبالبروتسينيأ+(اا)"حأتيلليش)23(بولويبدو

المسيحياللاهوتعلماءمنغيرهمامنوجوديتهمافيوضوحآأشدالكاثوليكي

مأزقإلىبهايدفعانالإنسانبروحينزلاناللذينوالقلقالرعبأنويريان.الحديث

خلالمنوجودهيكسبالفردبأنويقولان،الإيمانإلىمنهفيقفزأ9وكئيبرهيب

تطلعأالإنسانإليهيتوجهكائنلكنه،الفهمعلىمستعصمتسامكائنإلىتطلعه

ومخاطبة.

النظريةتقئلواقدالحديثاللاهوتعلماءجميعبأنهنانقوللاونحن

جديد،منانبعثقداللاهوتكونالاهتمامويثيرالنظريلفتمماولكن،الوجودية

العقائدفهذه.والكفارةالمسيحوطبيعةالأصليةالخطيئةكعقائدعقائدحولوتمحور

اللاهوتي،الفكرميدانمنواختفت،الزمنمنلفترةجانبأطرحتالتيآنفأالمذكورة
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الكبرياءخلالهاأمستتاريخيةلحقبةبالنسبةالأهميةبالغةمواضغأخرىمرةغدت

ويهودمسيحيينمنالمفكرينوجدتوهكذا.ذاتهتدميرإلىبالإنسانتدفعالبشرية

بخليطالأخذبغيةالأساسيةالغربيةالتقاليدعنالتخليإلىحاجةفيلسنابأننايقولون

اللاهوتيةالخبرةتقبلإلىيتوصلأنالإنسانباستطاعةلأنهوذلك.غريبةمعتقداتمن

رودولفسمعتوهكذا.التقليديةالدينيةنظريةمجالتوسيعخلالمنالحديثة

"منوالجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتابتجريديستنكر)ولول،ول،اول!(بولتمان

معتبرأ،الدينعلىالأرقىالدينيالنقدشنهاالتيالشرسةالهجمةويتنكرالأساطير"،

الوجوديةالحقيقةهوالأهميةغايةالمهمإنإذ،موضوعهعنخارجآالنقدذاكمثل

الله،بدونفالإنسان.المقدسالكتابفيواردهولماالحرفيالمعنىوليس،الروحية

المفكروننزعوقد.ذاتهبتدميرعليهمحكومأيكونإنماما،لقيمةمتساممنبعبدونأو

اللتين،العالميتينوالحربينالتوتلتياريةالأنظمةاعتبارإلىالمحاصرونلمسيحيون

خلالمنالروحانيةمنالإنسانلتجريدمحتومةنتيجة،التعيسالعشرينالقرنشهدهما

اختزلتقدماديةواشتراكيةورأسماليةليبراليةمنفالمذاهب.مسيحيتهمنتجريده

الانفجاراتفيالمباشرالسببوكانت،ذراتإلىوشطرتهمإنتاجعواملإلىالبشر

النازيةإن:المفكرونأولئكقالوقد.والشيوعيةالنازيةفيتمثلتالتيالرهيبة

ظواهرمنعامتانظاهرتانإنهمابل،معينةامةشرورثمارمنبثمرتينليستاوالشيوعية

الحربانتهاءبعدول!+ح!()30برنانوصجورجكتبولقد.الحديثةالغربيةالمدنية

وحدها،أوروباخطيئةالنازيةألمانياتكنلم"حيث:يقولقصيربوقتالثانيةالعالمية

أممهوافسدتالفسادنخرهعالمخطيئةإنها،بأسرهالحديثالعالمخطيئةكانتبل

مرهونتانوالمدنيةالحريةبأنالمسيحيونالمفكرونأولئكاعتقدوقد.بعضأ"بعضها

البروتستينيةالكنيستينأعضاءأبداهاالتيالبطولةأنذلكعلىزد.بالإيمان

مقاومةفيتجلتالتيالعجائبيةالاستشهادوروح،للنازيةتصديهمفيوالكاثوليكية

ولذلك،أوروبافيالدينمركزمنذعمتاقد،الوثنيةالهتلريةللتوتاليتاريةالمسيحيين

السوفياتيةالشيوعيةوبينالغرببينالحاليةالمجابهةبأنالاعتقادإلىنميلفإننا

والإلحاد.المسيحيةبينمجابهة،ذلكبحكم،هيالروسية

الفاصلةالزمنيةالفترةشهدتحيث،العالميتينالحربينبينالوجوديةولدت

بدأحيثيسبرز،وكارلهيدجرمارتنالكبيرينالوجوديينالفيلسوفيننضو-جبينهما

وجوديانبعاثأالدينانبعاثف!نولذلك،الأدبيةحياتهسارتربولجانهيدجرتلميذ

الروحمعمتفق،وباردييفونيبوروبارتومارتانبوبرأيديوعلىوالطابعالطبيعة

المحمومالعقدذاكولكن.بالذاتالتاريخيةالحقبةتلكفيتطغىأخذتالتيالفلسفية
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والذي،الكبرىالعالميةالاقتصاديةبالأزمةبدأالذي،الثلاثيناتعصر،الأعواممن

الخمسالسنواتوببرامج،وطغيانهبهتلروجاءوالضياعوالانحرافالشرودمنهشاع

جلوالاقتصاديةالسياشةالقضاياسوىيوليلم،الستالينيةالتطهيروبحملاتالسوفياتية

هولآأشدكانتالتيالثانيةالعالميةالحربالعقدذاكأعقابفينشبتثم.اهتمامه

اختراقفيإسهامكبيرأسهمالذيالأمرسابقتها،منإنسانيةوأقلتدميرأوأوسع

بشعبيةتحظىالثانيةالعالميةالحرببعدأصبحتحيث،الجماهيرضمائرالوجودية

عريضة.

علىتثمددبأنهاعلمآ،الشيءبعضغامضةالوجوديةظنالسياسيةالناحيةمنأما

الغربي.العالمفيالقائمالمجتمعمنالنوعذاكتعاديتأكيدألكتها،والالتزامالفعل

بجميعالمعاصرةالحياةمنبالسخريةتفيضمعتزلةمرةوجوديةمثلآسارترفوجودية

امتزاجهايجعلالذيالأمر،والمتمردينالمتشردينمنقلةمعفقطوتنسجم،أشكالها

مارتنالشهيروفيلسوفهاالوجوديةفمؤسس.لينأهينأعملأاليمينوبثوريةاليساربثورية

سنينطوالكانسارترأنكما.ألمانيافيالحكملمقاليدهتلربتوليمرحبأهئلهيدجر

حتىأنهذلكإلىأضف.الشيوعيينمعومتعاونأالشيوعيةمعمتعاطفأوسنين

والنازيينالنازيةضدالشيوعيينمعجنبإلىجنبأناضلواقدالمتدينينالوجوديين

بعدحتىاستمرتشعبيةلهموئرالذيالأمر،الثانيةالعالميةالحربسنواتخلال

الدغماتيةالعلميةللماديةمعاديةفلسفةبطبيعتهاالوجوديةلكن.العالميةالحربانتهاء

فإنولذلك.الماركسيةوللمنهجيةالماركسيةالحتميةلنظريةسيماولا،الماركسية

يأفيمنضبطينغيرأعضاءالوجوديينمنيجعلبالفرديةالمتطرفالوجوديةإيمان

بينالمتذبذبالموقفذاك،الشيوعيةمنسارترموقفلنايفسرماوهذا.حزبيتنظيم

ومورش!كاموألبرترفضم4591عامأعقابوفي.عليهاوالهجومعنهاالدفاع

الوجوديةوغدت،سارتربولجانمعواختلفا،منهجأمذهبأالشيوعيةبونتيميرلو

بتطوريؤمنونفالوجوديون.الشخصانيةوبمذهبالسياسيبالتجردمرتبطأمذهبأ

باستقامةفقطتناديوهيبارزأمحافظأجانبآللوجوديةأنكما.الفرديةالشخصية

الأخلاقيةف!نولذلك.ومعاييرهاالخاصةالفردلطبيعةدفعأونزاهتهالبثحريالسلوك

القياممننرهبلاوأن،ذواتنامعوصادقينمخلصيننكونبأنفقطتطالبناالوجودية

قناعاتنا.تستوجبهعملبأي

وجوديةثمةتكونأنيمكنلابأنهتقول،لمفاهيمهاوفقأ،الوجوديةأنوالحق

فردلكلإنإذ،المذهبيةمنبالخلاصأساسآتناديفهي.شاملومذهبعامةكفلسفة
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الخاصةالحقائقأوالحقيقةعنتختلفالحقيقةوهذه.بهالخاصةحقائقهأوحقيقته

منالعديدعلىمتفقينيكونوالمالوجوديينالفلاسفةكبارفإنولذلك.الآخربالفرد

مختلفينكانواالمسيحيينالوجوديينبأنالقولالىحاجةبناوليس.القضايامختلف

تلميذ،مارسيلجبرائيلنظرفيفسارتر.الملحدينالوجوديينمعأساسيأاختلافأ

عئرولقد.فلسفتهيحبذولمهيدجرمعأيضأيتفقلمأنهكما،هيدجرتلامذةمنمنحل

ألبرتأيضأفعلوكذلك.مسرحياتهمنالعديدفينفسهخفايامنالكثيرعنسارتر

مختلففيأبحاثهمفيتتمثئلإنماالوجوديينمنجزاتأعظمولعل.رواياتهفيكامو

منيجعلالذيالسببوعرض،الحبطبيعةعالجفسارتر.المحسوسةالحياةقضايا

عالجتوكذلك.بالحبوطعليهمحكومآأمرأ،المحبانفعال،العقيمالانفعالذاك

الإنسانكاموألبرتوعرض.امرأةالإنسانيكونأنيعنيهالذيمابفوارديسيمون

فيتطيقهافيتتمثل،الوجوديةمنالخصبةالناحيةبأننعتقدولكننا.متمردأأوثائرآ

330!وبوسولا!()عء!4*3بنسوانجر"9!كبارعلماءقامحيث،النفسيالطبميدان

فرويدلتقنياتتجاوزهمنتوقعيجعلنارائعأتطويرأكوامنهافطؤروا،)!ولأ!سأ(ولينغ

.الميدانهذافيويونغ

وعلمالأدبيةالحركةمظاهرمنبارزمظهراليومهيالوجوديةأنخلافلا

الشديداهتمامهماحيثمنوفرويدبودليرإلىبأصولهاتعودوهي.المعاصرينالنفس

محاولةاول(،)ولءاآلن.ل.!عزفهاكما،هيفالوجودية.الباطنيالإنسانبعالم

دعاهماأبعادمنئغدوهي.مألوفهوكماالمشاهدمنبدلأالممثلبهايقومتفلسف

الموضوعاليومهيالذاتيةأنريبولا.بعدتكتشف-لمالتي!المجهولة"الذاتبيونغ

بعضفشلوراءالكامنالسببندركيجعلناماوهذا.المعاصرللغربالرئيسي

ذلك.حاولواحينماشيوعينيكونواأنفيالثلاثيناتفيالمفكرين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عشرارإلغالفصلى

المما!رةالنربيةالنظويات

س!91ء5لمحالممنرالنهطريةللتيارات

يةنها!الحرببعدأوروبا!

الوجودية!شعبية!الأيدولوجية

الراديكالية!!أخرىفلسفيةمدارص

وجودية!الماركشةجعل!الجديدة

التشظي!ونضويهاالحصريةاستنزات

التخصصنتائج!الوحدةمحنوالبحث

المرحلةماهية!القيممحنالبحث!

الخاتمة!؟التالية
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يقتلعالأوروبيالإنسانبأنالاعتقادشتوجبناعديدةأسباب)ثمة

حيث،سنةثلاثمائةطوالفيهاخئمالتيالح!يثةالتربةمنخيامه

الىوبعمد،اخرىتاريخيةدائرةالىجديدةجماعيةهجرةيبدأ

.االحياةفيآخرأسلوب

جاصيت،يأورتيجا"جوزي

.،مطلققرارمنالآنيقتربالأنسانوجودإان

جوارديني"نوروما)

الحرببعدأوروبا

الأطلالبينووقفوا،الثانيةالعالميةالحربكابوسمنالأوروبيوناستيقظ

كانبل،كابوسآيكنلمأهوالمنالحربسنواتخلالعاشوهماأنليتبينواوالخراب

رفضإلى،يشاهدونهفيمايتأملونوهم،ينزعونرأيناهمإذاغروولا.وواقعأحقيقة

قدكانتإذاالأولىالعالميةالحربأنوالحق.جديدمنالبدءويحاولونقديمكل

نزلتالتيالمرعبةالجائحةف!نالأجداد،لتقاليدواحترامهمالأوروبيينثقةزعزعت

كاناحترامكلعلىنهاثيأقضتقدالحربتلكعلىعامأعشرينمضيبعد،العالم

أشدإحساسانتابنيلقد9:يقولمارسيلجبرائيلكتبولقد.للقديمالأوروبيونيكثه

وروانوكانفييناخرائببينم4691عامفيأتجولوأناوالقلقالرعبمن

ونهرالإنكليزيالقنالبينالواقعةتقريبأالمدنجميعأنذلكإلىأضف.وفرتزبورج"

الآنفةالمدنحالعنلتختلفحالهاتكنلم،الألمانيةالمدنسيماولاالدنييبر،

كتابهفيفيقولمارسيلوششطرد.المتواصلةالجويةللغاراتنتيجةوذلك،الذكر

النتيجةكانتولقد9:م5491عامفيوالصادر"الحكمةتدهور9بعنوانالشهير،
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فذاكتامأ،رفضأالأوروبيالتراثرفضواقدالأوروبيينمعظمأنللحربالطبيعية

نزلالذيللخرابمأساويةظاهرةسوىالحقيقةفييكنلمالماديالخراب

ماكسشقيق)!مح!حسفيبرألفردالشهيرالألمانيالعالموجدتوهكذا."بالأخلاق

ووجدت،"الأوروبيللتاريخ"وداعآعنوانيحملكتابأم4691عامفييصدرفيبر

الطوباوية،نحوبالتقدميبشروهوقرننصفقرابةأمضىالذياص!سا)3ولزهـ..ج

الكوكبهذاعلىالحياةنهايةأيضأولربماالإنساننهايةوحتىالمدنيةنهايةأنيعلن

روسيةمنالاحتلالقوىفيالأوروبيونرأىوقد.الحلولوشيكةبللا،تقترب

أوروباتحريرأبدآينوونلا،الأقلعلى،الروسأنمنوتأكدوا،جددبرابرةوأميركية

لكن.الشيوعيةظلالفيأوروبااستجادعلىمصممونإنهمبل،الهتلريةنيرمن

السوفياتيالخطأماملهاحلفاءالأميركيينفيرأتالأوروبيةالث!عوبمنالأكثرية

علىالأميركيةالعسكريةالقواتبتواجدالحارالترحيبرخبتولذلك،الداهم

البتةيختلفونلاالأميركييناعتبرتالأوروبيالفكررجالمنأقليةثمةولكن.أراضيها

جنونهمفيالسوفياتمع"يتساوون:هيدجرمارتنقالكماإنهمإذ،الروسعن

أما."وسلوكهالعاديالإنسانحياةعلىالمفروضةقيودهموفيالكئيبالتكنولوجي

وأعرضإشراقآأشدعهدعنالهتلريةعلىالحلفاءانتصاريسفرأنتوقعواالذينأولئك

آمالهملتخيبالمتحدةالأممهيئةتأسيسأعقبتالتيالأعوامجاءتمافسرعانأملأ،

أزمةوتعانيوأطلالخرائبمنبطوفانمغمورةأوروباكانتفبينما.أحلامهمولتبدد

وغدا،الغربيوالمعسكرالشرقيالمعسكربينالحادةالخلافاتنشبت،عاتيةاقتصادية

تدالثانيةالعالميةالحربوكانت.جديدةعالميةحربنشوببخطرمهددآالعالم

عنإعلانبمثابةالحدثهذاوجاء.هيروشيمامدينةعلىالذريةالقنبلةبإلقاءانتهت

كلافيالحربترساناتملئتم5491عاموفي.التدميرلوسائلرهيبتطوير

عابرةوبصواريخ،هيروشيماقنبلةمنتدميرأوأوسعفتكأأشدذريةبأسلحةالمعسكرين

تتركلنثالثةعالميةحربأأنوبدا.العالمبقاعمنبقعةأيةبلوغعلىوقادرةللقارات

والهندكوريافيحروبنشبتثمومن.ديارأولادارأاورضيةالكرةعلىوراءها

والنفوذ،والصدارةالقوةيحتكرالغربحتىولاأوروباتعدولم.وفلسطينالصينية

أيضأ.تمذدذلكومعتقلصتدالعالمأنفيبرلاحظوقد.قبلمنحالهكانكما

ولكنها،ضيقةبقعةالأرضيةالكرةمنجعلتالحديثةوالاتصالاتالمواصلاتفوسائل

تعرفأوبوجودهاتحسأوروباتكنلموأممشعوبوجودعنذاتهالوقتفيكشفت

تد،الأميركيةالمتحدةالولاياتإلىبالإضافةوأفريقياآسياشعوبلأنوذلك.بها
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وأفريقياآسياتجاهلبالإمكانيعدلموهكذا،ذاتياتهاوتؤكدوجودهالتمارسخرجت

تلكواجتمعت.الشمستحتبهالائقبمكانباستقلالهاتطالبأخذتالتيبشعوبها

صغرأوروباأدركتوفجأة.الدوليةالسياسةفيثالثةعالميةقوةلتشكلالشعوب

محيطفيصغيرةجزيرةكونهاعنتزيدلاأنهامنوتيقنت،شأنهاوضآلةحجمها

المنظورفيثورةيمثلفيهشكلاالذيالأمروأفريقيا،آسيامنيتألفضخم

الأولىالحقبةإنهاولربما،العالميالتاريخمنجديدةحقبةبدءعنهـاعلانأ،التاريخي

القديمة.الشرقيةالامبراطورياتسقوطمنذ

وراديكالي،جديدعلميتكنولوجيمنظورفهو،الآخرالتاريخيالمنظورأما

الذريالعصريعنيهالذيماولكن.هيروشيمادفرالذيالذريالانفجارفيويتمثل

هذاظهرعلىالحياةوعلىالبشريالجنسعلىسيقضيوهل،بناسيفضيأينوإلى

ببلوغهايحلملمماديةحضارةذرىإلىوالإنسانبالإنسانيةسيرتفعأنهأو،الكوكب

المعرفةحقنعرفأنناغير،اللحوحالأسئلةتلكعنالإجابةنستطيعلاإننا.قبلمن

يأ،الذريةالأسلحةصنععلىالقادرينأولئكعلىوقفأأمستالعسكريةالقوةبأن

ذكرتعماالنظروبغض.بعدهممنللسوفياتثمومنللأميركيينحكرآغدتأنها

تعاملهفيالفكرمجاريأساسيأتحويلأحؤلتقدالذريةالطاقةأنالقولبنايجدرآنفأ

فاختفت،الناسمنقليلعددإلايدركهالاجديدةبفيزياءوجاءتنا،الماديالعالممع

داخلالحركةقوانينلناوتجفت،الكهربائيةوالطاقةالأمواجمنبحرفيالمادة

فيالثوريةالتحولاتهذهيعتبرهيروشيمادماربعدامرىءأييعدولم.إلخ...الذرة

فقط.طريفةنظرياتبمثابةالفيزياء

الكئيباليأسصورةضدتعملتعويضيةنوازعثمةكانتأخرىجهةومن

منأوروباطفرتقدأهوالهابرغمالثانيةالعالميةفالحرب.الناسأذهانعلىالمنطبقة

للحضارةالاعتباربإعادةالشعورأنكما.ماحدإلىالقوميةمنوحتىوالفاشيةالنازية

منالمزيدالحياةفاستعادت.صفوفهمورصالتعاونإلىبهمودفعالبشراستنفرقد

جديةالإنسانوتذكر،قيمةالبسيطةالأشياءحتى،تهددهاالتيللمخاطرنظرأقيمتها

الجوهرية،الإنسانيةالقيممنمترسبكليمثلالذيالأمرومأساوتيها،الحياةطبيعة

الكئابرسالةتمحورتهذاكلحولمطهر،مننوعأالمطلقللشرالتصديوغدا

السوفياتي،التهديدوجهفيالغربيةأوروباأمموانتفضت.الحرببعدالأوروبيين

جميعفيسياساتهابينتوخدفيدراليةإقامةنحوواتجهتأقطارهابناءوأعادت

رأيتماسرعانوهكذا.وحوافزهامعانيهابعضالحياةاستعادتوبذلك.الميادين
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وتغذ،والأملوالرخاءالازدهارمجتمعاتهافيوتشيعالاقتصاديةعافيتهاتستردأوروبا

سوقآم5791عامفيوتنشىء،متكاملأوروبياقتصادتجسيدإلىطريقهافيالسير

بينيجمعفيدراليسياسينظامإقامةإلىالطريقمراحلمنكمرحلة،مشركةأوروبية

.واحدةاتحاديةدولةفيدولهامختلف

الأيديولوجيةنهاية

فالنشاط.ملموسأانحسارأالأيديولوجيةمدانحسرالثانيةالعالميةالحرببعد

الأيديولوجيبالتعصبالعشرينالقرنمنالثلاثيناتطوالتميزالذيالسياسي

الخمسيناتفييصبحكاد،الدولبينوحتىالأحزاببينالأيديولوجيةوبالصراعات

كتبم5291عاموفي.أيديولوجيحافزكلمنومجردأمذهبيغطاءأيمنعاريآ

يأتبديلا،الث!يوعيينباستثناء،الفرنسيةالشبيبةإن9:يقولالفرنسيينالمفكرينأحد

بريطانيةمنالشبيبةعلىأيضآينطبقالقولوهذا."السياسيةوالشؤونبالسياسةاهتمام

وئت،لفرنساالألمانيالاحتلالمقاومةسنوات،البطولةفسنوات.لهايطاليةوألمانية

قادرةتعدلمالشيوعيةالحركةأنكما.الأملوخيبةالمرارةسوىوراءهاتخففولم

الشيوعيةقدرةشفتوطغمتهستالينفسلوك.الناسمنضئيلعددسوىاجتذابعلى

الدكتاتوريةضدعنيفةفعلردةالسوفياتيةالشيوعيةشهدتولذلك.الاستهواءعلى

المحاكماتوعقدت،العملومعسكراتالسجونإلىبالملايينأرسلتالتيالستالينية

خجلأوحياءدونوأبدت،والعدالةالقانونمبادىءأبسطعنالناشزةالصورية

العلاقاتفيالفوضىوأشاعت،سلطانهالتدعيموسيلةكللاستخداماستعدادها

فرضتحيث،والأدبالفكرميادينفيالروسيةالإبداعيةالطاقاتودمرت،الدولية

الشيوعية،وجهعنالوهمأقنعةجميعسقطتوقد.الرأيعلىوأقساهاالقيودأشد

غفيرةجموععن-الزمنمنبالقصيرةليستلفترة-الحقيقةحجبتالتيالأقنعةتلك

الغربين.المثقفينمن

العسكريةالقوةواستخدام،الشرقيةأوروبالث!عوبالسافرالسوفياتفاستعباد

علىالقاطعالدليلكانا،والديمقراطيةالحريةإلىشعبينازعأوانتفاضةكللإخماد

وذلك،الثوريةللماركسيةبالنسبةالمحتومالإفلاسهذا،الأخلاقيالماركسيةإفلاس

الأمر،مستقبليطوباويبنظامالأعمىوايمانها،التاريخيةللعمليةتأليههاحيثمن

حقوقأبسطوانتهاكالجرائمأبشعواقترافالدماءمنانهارهدرتبزرجعلهاالذي

.الإنسان
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وضعفيحاسمآعاملآكانالسوفياتيالاتحادفيالأيدلوجيةفشلأنوالحق

كهنةكباركانالستالينيةالحقبةففي.عامةبصورةوللأيدلوجيةللأيدلوجياتنهاية

وتوجههم،للماركسيةوتفاسيرهستالينوراءأ-عمىانسياقآمنساقينالشيوعيالحزب

عاممنامتدتالتيخروشوفحقبةفيأما.ظرفأولاوضعآتراعيلامتزمتةدغماتية

الأمرالبيروقراطيةحوللتتمحورالسلطةاتجهتفقد،م6491عامحتىم5391

الاستهواءعلىالقائمةالزعامةمناي،الإدارةإلىالقيادةمنانتقالمرحلةيمثلالذي

أمامتصمدلمالاستهواءعلىلينينقدرةحتىلأنهوذلك،الحيسوبالحكومةإلى

كمبدأبالزعامةهبطتقدالستالينيةأنخلافولا.الزمنومتغيراتالحياةعوامل

أعقبتالتيالحقبةكاملبللا،الخروشوفيةلكن،مشزفغيردركإلىوممارسة

مجتمعآغدتالجديدةولينينماركسفأورشليم.مبرمأقضاءعليهاقضتقد،ستالين

.ومو!فونإداريونيحكمهآخربيروقراطيآ

سحرمنالناسمنالعامةوحتىالمثقفينلت!ضرالأحداثتتالتثمومن

التشكوسلوفكي،الزعيممازاريكجانانتحرم4891عامففي.وأوهامهاالشيوعية

بعضعنفكشفواستالينخلفاءوقام.بلادهلاستقلالالخاتمةبمثابةانتحارهوكان

دباباتهمسوقمنم5691عامفييمنعهملمذ!كولكنوأهوالها،الستالينيةجرائم

نأذلكعلىزد.السوفياتيالتسلطضدالهـنغاريةالانتفاضةلإخمادبودابستإلى

منكئيبملحقمنأكثرتكنلمبراغشوارعفيم6891عامفيأريقتالتيالدماء

أملالتيروسياحتىأنهذلكعلىزد.الشرقيةلأوروباالسوفياتيالاستعبادملاحق

تعاملهافيالسلطةسيوخهوليبراليآإنسانيأنازعآبأن،ستالينالطاغيةوفاةبعدأهلوها

رفضمنكلاعتقالإلىالسوفياتيةالسلطةعمدتإذأملها،خابقد،الناسمع

منبالعديدفألقت،المثقفينمنودعاياتهالنظامأقوالترديدفيالببغاءبدورالقيام

مصحاتإلىبغيرهموأرسلت،السجونغياهبفيالسوفياتوالأدباءالمفكرين

نشروحظر،وسنيافسكيدانيالمحاكمةنذكرذزاللاأنناشكولا.العقليةالأمراض

كونكويستروبرتجاءثمومن.الكئابمر!وغيرهسولجنتسينمؤلفات

السوفياتية،الشيوعيةوجهعنالأقنعةآخرفنزعالكبير!أالرعبكتابهفيولهس!(4)34!ول

م6791عاموفي.بالذاتالهتلريةمنحتىالإنسانيةعنوأبعدوحشيةأشدفبدت

علىعامآخمسينمروربمناسبةالبلشفيةالثورةتقويمفأعادواالمفكرينبعضقام

وأولئكفهؤلاء.صالحهاغيرفيلها،اليساريينحتى،تقويمجاءولقدنشوبها

وسياسةبرجوازيةثقافةذوبيروقراطيمجتمعالسوفياتيالاتحادأنعلىأجمعوا

04م/الحديثالأورد!الفكرتاريخ
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علىقليلأولويخرجونالذينالناسمنأيمعأبدأيتسامحولا،رجعيةخارجية

حالعليهستكونبمااع+ه()اأورويلجورجنبؤةعنالبتةيختلفولا،أرثوذكسيته

.م8491عامفيالسوفياتيالاتحاد

يجرفودغماتيةراديكاليةأشدبتيارفإذا،القرنهذامنالستيناتحفتئمومن

وشيعأ.مذاهبتفرقتقدالعالميةالشيوعيةوجدالتيارذاكلكن.السوفياتيةالشيوعية

وهناك.أيدلوجيينوتزمتانفعالمنالجناحلهذابما،منهاالصينيالجناحفهناك

الشيوعيةالأحزابهناكثمومن،الصينيةالشيوعيةعنيختلفوهذا،الكوبيالجناح

منتحررأأوسعوأصبحت،المسلكيةوالدغماتيةالتشنجمنهذهتخفصتوقدالغربية

.الاتجاهاتمختلففيتضربرأيتهاولذلك،السوفياتيوالنهجالأيدلوجيةالحرفية

أ"أديانمنمجموعةإلىتشظىقدالواحد""الدينذاكأنفقطيعنيالواقعهذالكن

غيرفوضويينالستياتخلالالجدداليساريينوجدتوهكذا.وعديدةصغيرة

شيئأيبدونكانوابأنهمعلمأ،القدامىالشيوعيينعنكليأاختلافأومختلفينمنضبطين

عداءبسببفقطوذلك،منهوهوشيتونغوماوتسيكاسترولفيديلعابراحتراممن

.للغربالقادةهؤلاء

سلوكهموفينظرتهمفيوجوديينالسنيناتعقدخلالالشيوعيونكان

الذينالمتمردونالشبابفهؤلاء.التقليديةالماركسيةعنالحدودأبعدإلىوخارجين

أصناميعرفونبالأحرىأويعترفونيعودوالمالثلاثيناتخلالوشئواترعرعوا

هادئأكانيأسهأنكما،عامةبصورةمحافظأعقدأفكانالخمسيناتعقدأما.الشيوعية

حتىقابلواإنهمبلالشيوعيةبرفضفقطيكتفوالمالناسولكن.صامتآبللا

بمثابةاعتبروهابل،أيدلوجيةالديمقراطيةيعتبرواولم.شديدبفتورالديمقراطية

تحريربعدالرابعةالجمهوريةقامتحيثمثلأفرنساففي.أيدلوجيةلكلاستئصال

لكن،الثالثةالجمهوريةمنديمقراطيةأوسعالجمهوريةهذهكانت،مباشرةفرنسا

ديمقراطيةأضيقكانتديغولشارلالقوميفرنسابطلأقامهاالتيالخامسةالجمهورية

بعضفيتقدميةجمهوريةكانتالديغوليةالجمهوريةأدنخلافولا.سابقتهامن

لكنها.وتكنولوجيةصناعةفرنساتحديثتستهدفكانتلأنهاوذلك،وجوهها

الخبراءغاياتهالبلوغاعتمدتإنهاحيثمن،سيمونيةالساننهجهاتطبيقفياستلهمت

منمتحررةنشاطاتهاومارست،الحزبيةالسياساتوتجاوزت،الحكوميينوالإداريين

فحزب.فرنساشهدتهلمامشابهآشيئآأيضآبريطانياشهدتوقد.القديمةالأيدلوجيات

سذةإلىالاشتراكيةالمثاليةمنجارفمدم4591عامفيبهارتفعالذيالعمال
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قدالاشتراكيةسياشهإنإذ،م5191عامفيالعامةالانتخاباتأسقطته،الحكم

إلىالعماليالحزبقادةاستلزمالذيالأمر،الناخبينمنالساحقةالأكثريةآمالخئبت

دورتينطوالبريطانياالمحافظينحزبحكموقد.الأيدلوجيةغلوائهممنالتخفيف

الحلولإلىاللجوءالسياسيونالمنطروناقترحوقد.م(6491-م)5191تشريعيتين

الأحبولة.بمثابةهيالسياسةفيالعقلانيةإنوقالوا.الكليةالحلولمنبدلأالتدريجية

)ذرائعية(.برغماتيةبوسائلالخلافاتتسويةعلىالقدرةفييتمثلالسياسةفنصهان

تلكجميععانيناأن!بعد:يقول)?ف!أ،*(نميرالبريطانيالمؤرخكتبولقد

المجتمعاتفيوالدمارالفوضىأشاعتالتيوالشرسةالوحشيةالسياشةالأيدلوجيات

والثقافي،المعاشيالإنسانمستوىرفعفيالعواملمنالكثيرعلىوقضت،البشرية

.منهاأواحدةأيةإلىاللجوءدونقضاياهيعالجكيفيعرفالناضجالمجتمعف!ن

ثمة!إن:يقول)ح*أ"3"ولء+(هامبشايرستيوارتالبريطانيالفيلسوفأيضأوكتب

قدكأنهيبدوالعامةالمبادىءحولالجدالأنكما،الإنجليزيةالسياسةفيركود

محافظانالجوهرحيثمنهما،،وعمالمحافظمنالبريطانيينالحزبينوإن.خرس

علىكتاباتهمفيالسياسيونالكئابواقتصد."اليوميةالقضايامعالجةفيومنهمكان

لمالذيالأمرمثلأ(،)كالتصويت،الواقعيأوالفعليالسياسيللسلوكالدقيقالتحليل

وعقلانيتهم.العاديينالمواطنينبمسؤوليةالرومانسيةالأوهاممنالقليلسوىيترك

أيدلوجية.أيةذكرعلىيأتونلاالكئابهؤلاءوكان

السلطةاأبعنوانالشهيرح!(اوله7)احولحجوفنيلدىبرتراندكتابفيجاءوقد

ديمقراطيةمنالحكوماتأشكالفييتبذىلاالسياسيالتطورملامحابرزإبأن:قوله

أشكالعنالنظروبغض،الإكراهلأجهزةالمستمرالنموفييتبدىبل،ارستقراطيةأو

السياسي.الفكرعننهجهفيالاقتصاديالفكريختلفولم.أالسلطةنموإنهالحكومة

تجاوزت،الاقصاديةالؤونحولالمناماتوكذلك،الاقتصاديةالفكريةفالتحاليل

صدرتالتيالكتبمعظموكانت.واشتراكيرأسماليمنالأيدلوجيينالنطاقين

وكولنلويسآرثورككتاب،الاقتصاديالنموموضوعحولأبحاثهافيتدورحينذاك

النمو"مراحلروستوفوكتاب،!الاقتصاديالتقدمشروط9بعنوانالشهير،كلارك

غير"بيانهوإضافيآعنوانآ،الذكرالآنفبكتابهروستوفأضافوقد."الاقتصادي

تلكخلالمنتبينوقد.الحيويبالعاملليستالملكيةأنولاحظ."شيوعي

الجدوىعديمييكونانيكادانريكاردووديفيدماركسكارلأنالاقتصاديةالمباحث

تتعلقالقضاياهذهكانتوسواء،العشرينالقرنفيالاقتصاديةللقضايابالنسبة
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نأتحاولالتيوآسياأفريقياشعوب،الفتيةبالشعوبأوالميسورةالغربيةبالمجتمعات

السوفياتيالاتحادأنالنظريلفتومما.والرخاءالبحبوحةإلىمختصراطريقأتجد

الماركسية.الدغماتيةلاالاقتصاديةسياستهفيالواقعيةيعتمدبدورهأخذ،بالذات

يكادخروجأممارستهافيخرجتأيضأالغربيةالاشتراكيةالأحزابأنذلكإلىأضف

يعودوالمالألمانالديمقراطيونفالاشتراكيون.وتطبيقأنظريةالاشتراكيةعنتامآيكون

عنالصناعاتتأميمعنتمامآتخفىالبريطانيالعمالحزبأنكما.اشتراكيينالبتة

شرورلجميعالناجعالدواءبوصفهماالدغماتيينالقديمينبشكليهماالموخهالاقتصاد

وم4591عاميبينالواقعةالفترةخلالالحكمفيالعمالحزبفتجربة.الرأسمالية

الدغماتيةعلىالبريطان!يينالاشتراكيينخروجفيأساسيأعاملأكانتم5191

تستطعلمالدولةملكيةإإن:قائلأجيتسغيلهيوالعماليالزعيمأشاروقد.الاشتراكية

المشاكلمعالجةعنعجزتأنهاكما،ملحوظأتحسينأالعمالأحوالتحسين

أقصىالبريطانيونالاشتزاكيونالمنطرونبذلوقد:بريطانياأتواجهالتيالاقتصادية

يتمتعغداالذي،العمالحزب،لحزبهمجديدةمعقولةقواعدإيجادبغيةالجهد

كونهمنأكثرعمليأنهجهوأمسى،المحافظينحزبلمنافسةوالانتهازيةبالمرونة

لسلوكه.ناظمآالناخبينإلىالتوددمنوجعل،أيدلوجيأ

والاجتماعي.السياسيالفكرملامحمنبارزآملمحأالسلطةدراسةأصبحت

الظاهرةهيالسلطةأنندركجميعأ"إننا:يقولول(3)وله)01(آرونريمونكتبولقد

الكتبمنغفيرعددالموضوعهذافيصدروقد.(المجتمعاتجميعفيالأساسية

ظلالفينظرياتهوضعالذيروستوفالاجتماععالممؤلفاتسيماولا،والأبحاث

السياسةفيالمباحثجميعفيتطالعناكموضوعالسلطةوغدت.)عع!!سويبرماكس

الدولةلسلطةمرعبةصورةأوريلجورجرسموقد.الدوليةوالعلاقاتالخارجية

واحتكارهاالسلطةطغيانالخياليهجائهفيفوصف.مواطنيهااستعبادفيالحديثة

كلمراقبةمنالدولةتمكنالتيالمتطورةالتكنولوجياذلكإلىمضيفآ،المعارفلنشر

وششرسل.مكانكلفيحاضرآالكبيرأ"الأخيكونحيث،الأفكارقراءةوحتىشيء

عندهالناسيتوقفالدقةمنمستوىوبلوغها،الفكرعلىالديدةالرقابةفيصفأوريل

.آلاتإلىوأحالتهمأدمغتهمغسلتقدتكونالدولةإنإذ،التفكيرعن

الذيالموضوعهوالمعاصرةالحياةظروففيالحريةعلىالخوفأنوالحق

قبلماالتقدمنظريةيناقضالذيالأمر،العصرهذافيالأبحاثمحوريكونيكاد

الفكرلكن.وممارسةنظريةبالدولانيةيسفمانوكينزماركسكانحيثالحرب
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ولاالدولةسلطةفيالعميقالشكيثمك،يمينيآأويساريأكانسواءالجديد،السياسي

رفعهأنسبقالذيالشعاراليوميرفعوهو.أربابهامذهبعنالنظربغضبهايثق

."مطلقةمفسدةالمطلقالسلطةوانمفسدةالسلطة"إن:والقائل)وله،ءول(أكتوناللورد

بينالمغايراتأهميشكلالاقتصاديةللحياةالكاسحالحكوميالغزوأنوالحق

بالعالمنزلتالتيالكبرىالاقتصاديةفالأزمة.عشرالتاسعوالقرنالعشرينالقرن

والقبولالموافقةعلىوأرغمتهم،البشرقلوبفيالرعباشاعتقدالثلاثيناتخلال

لتدخلمساندآالاقتصاديةبنظرياته)3ءوللاس!،(كيزوجاء.الحكوميةالإجراءاتبجميع

حملتشاملةحربأفكانت،الثانيةالعالميةالحربلثتثمومنالاقتصاد،فيالدولة

الصناعيالمجتمعأنتمامأالواضحلمنوانه.للاقتصادالاملالحكوميالتنظيممعها

إدارتهالممكنمنعندهايعدلمبحيث،والتخصصالتعقيدمندرجةبلنيقدالحديث

الاعتماداتأنذلكعلىزد.صأ(4أس!33-2)ع!ف!3أيعمل"دعهلقاعدةوفقاوتوجيهه

فيالدولةسلطةنطاقاتساعتعنيالفضاءغزوولبرامجللدفاعالمخصصةالباهظة

الليبراليينمنوغيرهمالتعاونيبالمذهبالاقائلينمنعددآأنومع.الاقتصادميادين

سلطانها،ميدانواتساعالدولةعنمدافعيناليوميقفونأيضأالاشتراكيينومنالجدد

استقلالباسم،الواقعهذاعلىالاعتراضإلىبالكثيريندفعالدولةدورتزايدأنغير

البيروقراطيةلحكمومناهضة،والجماليةالأخلاقيةالقيموباسمالروحيةوسيادتهالفرد

القرنلطوباوياتالمناقضةوالكتبالأبحاثمنغفيرعددحديثأصدروقد.والآلة

.القرنهذافيكابوسأأمستفالطوباوية،عرالتاسع

الوجوديةشعبية

باهتماأتحظىالبشريةبالطبيعةالمتفائلةالنظراتإلىالمرتكزةالطوباويةتعدلم

نيبور)3رينهولدالبارزاللاهوتيالأميركيالعالمكتبولقد.لمزاجهتروقأوالفكر

صفوتعكيرعلىقادرةمتناقضةأدلةمنمجموعةثمةليستأنهيبدو9:يقولس!أول6)ولول

ضحيةنفسهيعتبرفهو.نفسهعنالحديثالإنسانذهنفيالمنطبعةالحسنةالفكرة

ضحيةأوجديد،منبناءهايعيداويدمرهاانوشكعلىوهومفسدةمؤسسات

لاذلكمعوهو.الكافيينوالتعليمبالتربيةعليهماسيقضياللذينوالجهالةالارتباك

منوآخروننيبورتصدىوقد.الجوهرأحيثمنوفاضلصالحأنهنفسهيرىيزال

لمنإنه9وقالواقالإذ،الإنسانفيهذهالتنويرعنصرنظريةلمناهضةمعاصريه

بذلكالقائلينأبرزمنوكان.(البثريةبالطبيعةنؤمنلاأنالضرورةغايةالضروري

الجديدةالألمانيةالبروتستينيةالرسالةوأنكما،بولتمانورودلفأ-ا)طءأتليشبول
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واستهواءالتقدممنالمزيدتلقىكانت)عحولوللم!أ!(وبرونرع!!()"4بارثبهابشرالتي

المسؤولوحدههوبأنهالإنسانالفردأنواعهابجميعالوجوديةصارحتوقد.الناس

يأعلىأوالمجتمععلىباللائمةينحىأنأفعالهفيالبتةلهينبغيلاوأنه،كينونتهعن

اجتماعية.طوباويةأيةفيخلاصهيجدأنأبدأيستطيعلاوأنه،آخرفرد

أشديخافونيزالونلاالمعاصرعالمنافيالناسمنالكئيرينأنخلافولا

لإفراطنتيجةوالاختفاءالتواريمنالحرية،الإنسانيةوالث!خصةالحريةعلىالخوف

فيهؤلاءيختلفوقد.والفردالفرديةعلىتعدياتهمافيالجماهيريوالمجتمعالدولة

الجماهيريالفردأوالدولةهوالمعتديهذافهل،المعتديهويةتحديدأوتسمية

يكاداتفاقأثمةولكن.المعتديذاكهمجميعأأنهمأم،الآلةتكنولوجياأوالديمقراطي

:يقولم5491عامفيبريستلي..بجكتبفلقدالقضيةهذهطبيعةعلىعامأيكون

الشعبيالكاتبهذاواستطرد."السلطةأماممهزومةتتراجعالفرديةالشخصية"إن

كانالتيالحريةتلك،حياتهعنالحريةغيابعلىاعتادقدالشابالجيلاإن:قائلأ

!.الماضيةالسنواتمنالقليلةالعقودطوالفردكلبهايتمتع

تدميرعلىيتآمرعصرخلالوالفرد،الفرديةأصالةعلىال!ثمديدالقلقأنوالحق

وتزايدالوجوديةالفلسفةانتشاروراءالرئيسيةالأسبابمنكانالفرد،وسحقالفردية

سارترالجبارالفرنسيالمفكرذاكوكان.الثانيةالعالميةالحربأعقابفيأثرها

والروائيالشهيرالشعبيوالمسرحي،الفرنسيةالمقاومةصفوتفيوالمقاتلالفيلسوف

الأزمنة"مجلةبهاوأعنيانتشارأ،الدوريةالمنشوراتأوسعتحريريرأسالبارز

ورجالالأدباءمندائرةويرأس،بوفوارديسيمونبسيدتهمحاطأوكان،"الحديثة

الرياديالمركزتزاللابارش!وكانت.كاموألبرتالمولدالجزائريذاكتضمالفكر

أذهلتشعبيةوجوديةفلسفةخرجتباريسمقاهيفمن.العالميةوالنظرياتللأفكار

الوجوديةم4791عامفيالمجلةتلكاعتبرتوقد،الأميركيةالمجلاتإحدى

الفلسفةعنتختلفلافلسفةفيهاورأت،هيدجرالنازيالمفكرابتدعهمذهبأالسارترية

مقاومةأبطالمنكاناوكاموسارترولكن.!العدميةاالفلسفةبذلكوأعني،النازية

هنانتساءلأنبناويجدر.م5691عامحتىالشيوعيينسانداوقد،النازيالاحتلال

شهدتلقد؟التدينالعميقيتيليشوبولمارسيلجبرائيلمنكلحالعليهكانتعما

كانولقد.نيتشهفلسفةوكذلككركيفارد،فلسفةانبعاثزخومتزايدحقبتهما

الروحوبينبينهارابطمنشيئأفلسفتهفييرونوأميركانإنكليزمنالمفكرون

وتبذىفجأةانتصبالشاعرالفيلسوفنيتشهولكن.أيضأوالنازيةالألمانيةالعسكرية
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الأوروبية،القارةتعانيهاالتيالحديثةالأزمةبحلولتنبأالذيالجبارالنبيأنهعلى

الإنسانيتحققحيث،الآلهةجميعتموتحينماالإنسانلمصيرتشخيصهفيوصدق

التقليديةالأخلاقويرفضوالرعبالتوحدويعيش،معنىكلمنالعالمفراغمن

حريتهفيؤكدأاليأسحافةمنالبعيدزالجانبعلىوهوينتفضثمومن،والدين

الطبية"الوصفةهذهأصبحتماسرعانوهكذا.القيملنفسهيخلقوبذلك،ويفعل

لدىوحتىفرد،كللدىمشهورةبللا،معروفةالمعاصرةالأزمنةلعلاج"الوجودية

الانتشارذاكالوجوديةانتشاروراءالسببأنوالحق.البشرمنالثقافةمتوسطي

علىقدرتهاإلىيعودمابقدربها،والمبشرينمنطريهامواهبإلىيعودلا،الهائل

بالمأساةالاقتناعإلىبحاجةيكنلمالإنسانفهذا.م4591عامبعدماإنساناستهواء

وملوالأصناموالأحلامالأوهاممنتحررفلقد.العالمتسوداناللتينوالعبئية

نهرأيضأوشهر،بالعالمتنزلانمرؤعتينكارثتينشهدولقد.جميعأالأيديولوجيات

بالذاتالحياةعداما،بالإيمانجديرشيءأييرىيعدولم.جريانهفيمستمرأالحياة

النازيةفالعدمية.الوجوديينلقولوفقآ،المحسوسةبخصائصهاالحياةسيماولا

كرامةيؤكدأنأرادولذلك،والقرفالاشمئزازنفسهفيأثارتاقدالشيوعيةوالكلبية

للعقلبالنسبةزمنمنذماتقدكانالقديمالدينولكن.وقيمتهالإنسانيالشخص

لهتقدملم(التحليلية)أيالعقلانيةوالفلسفةالعلمأنكما،الحداثةكل"إالحديث

جيمسقالكما،بالذاتبالإيمانالإيمانأمسىوهكذا.الجافالشكيةخبزسوى

الوجوديةوفرتوقد،العدميةلعلاجالوجوديالدواءعناصرمنعنصرأ،وسوريل

له.فرويدوفرهمماأحدثواسعةمنافذأومطلات،الفرديالوعيفيالحدسيللفكر

"فلتسقط:قائلينيصيحونأورويلكجورججذابينشعبيينكئابأوجدتوهكذا

ويحذثناالموجود!"الفرديبالشخصولنستمسك،العمومياتولتسقطالأنظمة

جثةشاهدعندماولكنه،الألمانجميعبقتليطالبكانبلجيكيإنسانعنأورويل

كماالمزؤر،الخياللأنوذلك.عنهتمامأوتراجعمطلبهعنكليأتحؤلألمانيرجل

السليمالخياللكن،والطبقاتوالأممالأجناسجميعكراهيةعلىقادر،أحدهمقال

فحصفيمسبرهأورويلجورجاستخدموقد.البشريالكاثنيبغضأنأبدأيستطيعلا

بقيأنهغيرعليها،تحضالتيالبغضاءوأنواعوأكاذيبهاالشيوعيةعقائدمننماذج

الإنسانيجردماديرأسماليمجتمعفيالمزؤرةالقيمعنوباحثكناقدالنزعةيساري

إنسانيته.من

بأنهسارتريتهمقدالبعضأنومع،المريرجانبهاللوجوديةأنمنالرغموعلى
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يزعمكما،ليستالوجوديةأنغير،الأبديبالحبوطعليهمحكومالإنسانأنيرى

بدءذيبادىءنشعر،بالعبثيةئجابهعندمافنحن.الكآبةالكليةالفلسفةبتلك،البعض

بمواجهةوذلك،جديدةقيمألنافنخلقفوقهمانرتفعماسرعانولكننا،والقلقبالرهبة

وجودأونحققونفعلنختاروهكذا.وصريحةشجاعةمواجهةومسؤولياتناحالنا

بناتعودإنهااذ،وتفاؤلفاعليةمذهبهيفالوجودية.قيمةالكوننهبوبهذاأصيلأ،

متحديةطاقةإنهانقولولذلك.للحياةبوذيرفضمنحالفيتتركناولاالحياةإلى

السهلومن.والمحنالشدائدوجهفيهئابةغيروتقف،الغربطاقاتمنجسور

اتهامهاأبدأيستطيعلالكنه-،بالشعوذةوحتىالفكريبالارتباكيتهمهاأنالمرءعلى

والمذهبالحديثالعلمخطأإنه،خطأهامات"قدالله"بأنالقولوليس.بالسلبية

ولدتوقد.الوحشيالموتهذاإزاءنفعلهأنينبغيمالناتقولفالوجودية.العقلاني

بديلينتمثلوكانت،الحربأعقابفيالمسيحيةوالديمقراطيةالمسيحيةالاشتراكية

عنبعيدينبكونهماالمذهبانهذانويمتاز.القديمةالسياسيةللأيديولوجيات

وبفضل.الفردفيالروحانيةلخدمةكليآتكريسأنفسيهماومكزسين،الدغماتية

كلفيالسياسيةالأحزابأقوىمنالحرببعدالحركتانهاتانأمستالكفؤةقياداتهما

العمالأحوالتحسينفيالجهودأقصىبذلتاوقد.وألمانيالهايطاليافرنسامن

تدالحركتينهاتيناسميتحملتزاللاالتيالسياسيةالأحزابأنومع.والفلاحين

والديمقراطيةالمسيحيةالاشتراكيةأنغير،السياسيالمسرحعلىوجودهافيتستمر

والصريح.الواضحالأيديولوجيالمحتوىإلىمفتقرتينكانتاالمسيحية

ولذلكتأكيدأ،السياسيبالموقفليسالمسيحيفالموقف،ذلكفيغروولا

اهتمامهاتركزوهي.الاتجاهاتمختلفمنتشاءهعددأيتتخذأنالمسيحيةتستطيع

شديدأيديولوجيموقفأيتتخذولا،الباطنيةحياتهعلىسيماولاالفرد،على

علىقادرونفنحن.الأمرهذافيتمامأكالمسيحيةهيالوجوديةأنوالحق.الوضوح

بالإخلاصفقطتطالبفالوجودية.فيهنرغبأونريدهسياسياتجاهأينحوتوجيهها

ألمانيصديقإلىكاموألبرتكتبهارسالةفيوردولقد.والنزاهةوالاستقامةوالأصالة

التالي:قولهالنازيةاعتنق

نأالمعرفةحقأعرفولكنني،أسمىمعنىللعالمليسبأنهأعتقدأزال"لا

الذيالوحيدالكائنهوالإنسانلأن،الإنسانإنه،ومعنىمفهؤمآداخلهمابشيء

دان،الإنسانحقيقةالأقلعلىللعالمفإنولذلك.معنىللعالميكونبأنيطالب

ا.بالذاتالقدرضدحتىقضيتهعلىنبرهنانواجبنا
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ولكن،.الوجوديةالقضيةعنحسنأتعبيرأآنفآعئرقدكاموألبرتأنريبلا

الألمانيصديقهاختيارعلىالاعتراضلكاموينبغيهل،السابقةلمقولتهووفقأ

النازيةنبذصديقهمناشدأتلكرسالتهفييستطردكاموإن)النازية(؟القوميةللاشتراكية

التجريدذاكلمثلهل،الوجوديةالمصطلحاتإلىاستنادآولكن.""العدالةباسم

الذيذاكتكونأنيجب،الوجوديةفلسفةحسب،فالعدالةوجود؟أي()العدالة

الاستمساكفيهطالبتنداةالمناسبالوقتفيوخهتفالوجودية.بالذاتأناأؤكده

محذدوغيرغامضآتبقىماكلتركتلكنها،بكرامتهوالالتزامالإنسانوبكمالبالفردية

منيجعلالذيالأمرالفوضويةباللامعقوليةاتهامهاللبعضيمكنولذلك،مفهومأو

وواقعينقديفكركلأركانتقوضوبهذا،للحقيقةمعيارأخيالاتهأوالمرءأهواء

واجتماعي.

عقدأالجوهرحيثمنكانالذي،القرنهذامنالخمسيناتعقدوخلال

ولكنها.واللاأيديولوجياللاسياسيالشخصانيالتيارالوجوديةساندت،محافظآ

فلقد.الراديكاليةالسياسيةالأيديولوجياتمععينفأامتزاجأالستيناتخلالامتزجت

للإنسانبال!نسبةالممكنةالوحيدةالفلسفةهيالماركسيةبأندائمآيزعمسارتركان

الكرملين.ماركسيةقواعدمعالبتةتتفقتكنلمماركسيتهبأنعلمأ،المعاصر

جديدةماركسيةفيتمثلتالراديكاليةمنجديدةموجةالستيناتعقدأيضأوشهد

خلال،امتصتقدالوجوديةالأخلاقيةأنمنالرغموعلى.بالوجوديةمطبوعة

لمالثلاثيناتعقديسارفإن،الماركسيةالعناصربعضسارتر،وبموافقةالخمسينات

بين،وآخرحينبينيتردد،كانأصدائهمنبعضأأنمع،مذكوروجودلهيعد

نا،الفرنسيينالمفكرينأحدقالكما،العبثفمن.الناضجينوغيرالريفيينالمثقفين

عن)ولهحول(آرونريمونكتبوقد.الماضيالقرنطوباوياترحابفيالإنسانيحيا

للعالمأحلامأنخترعأنعيناالمتوجبمن"إنه:وقال"الاشتراكعيةالأسطورةنهاية1

.الجديدأ

أخرىفلسفيةمدارس

احترامألأعمقوا،الوجوديةقريبةالأ!هاهولس!ولهول!"!(الظاهراتيةالفلسفةكانت

وإن.الأوروبيةالقارةفيمتتاليةمكاسبتحقق،الأكاديميةالفلسفيةالدوائرلدىمنها

)أوالحسيةالمدركاتاتجاهفيالهاببالهواءأالعظيمبالخواء9سارتردعاهما

السابقالخامالوعيبلوغأي،بلوكهيستطيعونقدبأنهمالظاهراتيوناعتقدالأشياء(،
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الظاهراتيةفيمكانلاأنهنلاحظأنهنابناويجدر.مفهومأونظريةأوتصورلكل

فيأنفسهميشغلونفالظاهراتيون.الأقدمالفلسفيللأسلوبوفقأمنهجأيلابتداع

اللامعقولة.العقلمقولاتاكتشافبغية3(عمول3)ول!ا"ولءطالكنتيةفوقمانوعمنعمل

الظاهراتيةوترتبط.نظاملأيإخضاعهايمكنولاوغامضةكثيرةالمقولاتهذهوإن

الشيئيةبالمدرسةنفسهاتسفيالتيالحديثةالأدبيةالمدرسةبتلكرابطمنبنوع

للشيءأي،أشياءبوصفهاالحسيةالمدركاتل!رجهودهاوالمكزسةأ-!ولا"+(،)،3

منطقي.منهجأيمنجزءأأوشيءلأيرمزآبوصفهوليس،بالذاتالشيءأجلمن

المختبرةالمحسوسةبالموجوداتنكتفي،والظاهراتيةالشيئيةمنكلفيفنحن

والحق.وموجودةقائمةكونهابسببفقطوذلك،الواقعفيحالهاهيكماوالموصوفة

الوضعيةالفلسفةتقاليدمنلتقليدوفقأنهجأنهجواالذينالفلاسف!أولئكحتىأنه

ينزعونكانوا،المألوفةالفلسفةهذهتقاليدعنالاختلافغايةوالمختلف،المنطقية

أولئكأنمنالرغمعلى،الوجوديوناستنتجهاالتيذاتهاالاستنتاجاتبعضإلى

لودفيغالجبارفالفيلسوف.الوجوديينطريقعنمختلفطريقعبربلغوهاقدالفلاسفة

كان،الوضعيةللمدرسةالأكبرالكاهنبالإجماعيعتبرالذيأس44)ولأس!34!ولحفيتنغشتاين

معكانولكنه،للميتافيزيقاومناهضأعلميآعقلانيأفيلسوفآالفلسفيةحياتهمطلعفي

والتيعنهاالناشئةللقضاياومدركأباللغةمفتونأ،المبكرةالمرحلةتلكوفي،ذلك

الذيأفلسفية"أبحاثكتابةفيسيماولابعد،فيماالفيلسوفهذاقرروقد.تمثلها

عالموأن،الحقيقةعنايحجبحجابهياللغةأن،وفاتهبعدم5391عامفينشر

تسمحمابقدرإلابهنعرفأننستطيعلاعالمهوالحجابهذاوراءماالواقعالحقائق

نظرأ،كبرىرسالةأيةللفلسفةليستبأنهالمدرسةهذهفلاسفةوقال.بهاللغةلنا

لإيضاحلناالمساعدةتقديمفيتتمثلالفلسفةوظيفةوأن،مذهبأوليسمنهجألكونها

المفرداتفيغارقةالقرنهذامنالخمسيناتفيالفلسفةأمستوقد.أفكارنا

وضععلىقادرونالفلاسفةبأنتقولفكرةكلأماممذعورةتتراجعوكانت،اللغوية

الفلاسفةوجدتوهكذا.القيماكتشافأوالحقائقتأكيديستطيعونأوفلسفيةمناهج

قضايامعالتعاملويفضلون،حالهاهيكماالأشياءيأخذون،كالظاهراتيين،التحليليين

.مفهومأومعنىكلمنوالعمومياتالتجاريدتفريغإلىوينزعون،محسوسةمعينة

الجديدةالرادي!الية

المعسكرينبينالباردةالحرببلوغالقرنهذامنالخمسيناتعقدشهد

كوريافينث!بتإقليميةبحروبالحربتلكوتفجرت.الشدةدرجاتأقصىالجبارين
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عامفيالكوبيةالصواريخأزمةثمومن،الهنغاريةكالأزمةعنيفةوبأزمات،والسويس

للقاراتالعابرةبصواريخهاالهيدروجينيةالقنبلةشبحكانكلهذلكوأثناء.م6291

الخطرأمامومنكمشآمرعوبأالبشريالجنسوبدا،الأرضيةالكرةالرهيبةبظلالهيغمر

الخيالبقلموصفالذيأورويلجورجالعقدهذاكئابأبرزمنوكان.بمابادتهالمهذد

صؤرحيثول"3(4)حشوتنفيلالروائيوكذلك،التوتاليتاريةالدولبينالحربأهوال

جولدنغلوليمالروائيهذينإلىنضيفأننستطيعكما.الذريةالحربفظاثع

الروائيينأولئكذلكإلىأضف.!الذباب"سيدالشهيرةالروايةصاحب1405()!!أ

كئيبةصورةرسمواالذين،ولسونوأنجوسجرينوغراهاممورياككفرنسوااللامعين

الناسمنأييعدفلمثوريأ،عقدأيكنلمالسنينمنالعقدهذالكن.البشريةللطبيعة

والماركسية،طغاةإلىماركستلامذةانتهىحيث،الماركشةالتاريخبملحمةيؤمن

الواقعيةعنكليآانصرافأالعقدذاكانصرففلقد،الأدبفيأما.طغيانإلى

التذمرظواهرالخمسيناتنهايةفيوبدت.وكئيبةقاحلةمسالكهابدتإذ،الاشتراكية

منالمزيدلليساروئرالشيوعيةتدهورأنالأمرفيالطريفولكن.والقلقوالشكوى

الشيوعية،الأحزاببعضانطلقتم5691عامأعقابففي.التطورفيالحرية

.الجديدةالشيوعيةمننوعنحوواتجهموسكوعقالمن،البريطانيالشيوعيكالحزب

الصارمة،الستالينيةالدغماتيةعنشديدآبعدآابتعدالإيطاليالشيوعيالحزبأنكما

قوالبولصياغةالقديمةالقوالبلنبذومستعدآ،منفتحأيساريآحزبأتقريبآوأصبح

معألمايطاليافرنسافيبدأوقد.عليهايوافقولاالسوفياتيالاتحاديألفهالمجديدة

منسيماولا،الكنيسةمنتشجيعأالحوارهذاولاقى.والشيوعيةالكاثوليكيةبينحوار

الليبراليةإلىفيهدعاباباويآمنشورآم6391عامفيأصدرالذيعشرالثامنيوحناالبابا

أواخرفيالعالميةالشيوعيةالحركةتشظيومع.العملفيوالاجتماعيةالفكرفي

غدا،وسواهماكوبيةوكاسترويةصييةماويةإلىتقريبأالستيناتوطوالالخمسينات

القدرةإلىيفتقرونبيروقراطيونأمرهاتولىالتيموسكوشيوعيةعنحيةبداثللليسار

دولبعضفيلمعكما.غيفاراكتشيجددشيوعيونأبطالوبرز.الاستهواءعلى

مذهبمنبشيءاللينينيةالشيوعيةحقنحاولواماركسيونمجتهدونالشرقيةأوروبا

عامفيالفرنسياليساروقام.الإنسانيةالجرعاتبعضوتجريعها،الأخلاقيكنت

ممزوجةاشتراكيةوضعوحاول،الاشتراكياليسارباتحادسفيمافأسسم5791

لامنساشتراكيةسيماولا،المسيحيةوالاشتراكيةس!حولء،()3وجوريبرودينبنظريات

عنبالشيوعيينبالارتفاعيحلموناليساريونهؤلاءوكان.)3!ن!!34(وسانجني
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معوتعاونهمانسجامهمتأمينبغية،الدغماتيةمنالماركسيةوبتجريدوالتزمتالتعصب

الشيوعيةخمودأنالقولوزبدة.الاشتراكياليساراتحادداخلالأخرىاليساريةالفئات

نسماتلاستنشاقاليسارأمامالنوافذفتح،عالميثوريكمعتقد،التاريخيةالسوفياتية

غير،وحيرةارتباكمنمرحلةودشن،مقفرةأصقاعفيحياةمنشيءداشاعة،عليلة

سابقتها.منزخومأأقوىوفاعليةأشدبجويةتنبضمرحلةكانتأنها

الجديدالجيلفييتمثلإنماالجديدةالراديكاليةوراءالأعمقالسببولكن

عقدففي.أعرافهمعلىوالمتمردآبائهمواقفعلىالثائرالجيلهذا،بالذات

بينالفاصلةالمرحلةخلالنضجالذيالجيلذاكهوفكريأالمسيطركانالخمسينات

الحربفواجعوعانى،الأحمروالعقدوستالينهتلرعرفوالذي،العالميتينالحربين

هذهولكن.الطوباوياتبكلوكفرالأيديولوجياتبجميعأملهوخاب،الثانيةالعالمية

الذيالجديدللجيلبالنسبةخرساءبللاباهتةذكرياتسوىتكنلمجميعأالذكريات

ميدانفيالجيلهذانجومألمعمنكانولقد.الخمسيناتآخرفيالمجتمعإلىخرج

المسرحيوكذلكلا+()!40تاينانوكينيث)!+هكاث!ه((أوسبرن)18جونوالفكرالأدب

شهرةوشهيرأوشخصانيأوجوديأهذايونسكووكان.ح!ه)()5ء3يونسكو)2(يوجين

التعبير،!ولأ(فهسعهآك!ك!)5جودو!أبانتظارمسرحيتهتعتبرالذيباكيتصموئيل

.المخذولالإنسانيالوضععنالكلاسيكيالوجودي

.الأفعالإلىالأقوالمنبالانتقاليطالبونالغاضبونالبريطانيونالشبابانطلق

يزاللامجتمعفيالطبقاتنظامومنبريطانياسلطةتدهورمنغاضبينكانوالقد

مناحتجاجأأهدأكانوا،الخمسيناتعقدشباب،الشبابهؤلاءلكنغطريسأمنتفجأ

"كنجسلي!،محافظينمنهمغفيرعددبعدفيماأصبحوقد.الستيناتعقدشباب

.!(فةع)5برينوجون)13،،ل!("آمس

ظلالفيفرنساغفوةبسببوذلك،الأوروبيالصفالبريطانيونالكثابتصذر

شعبيةمظاهراتبريطانياوشهدت.وشيعأفئاتالشيوعيةوتشتت،الديغوليالحكم

انسحابإلىوتدعو،الأميركيةالخارجيةبالسياسةوتنددالسلاحبنزعتطالبعريضة

الشعينيالشيخالمظاهراتهذهتزعموقد.الأطلسيشماليحلفمنبريطانيا

علىصبرآيطيقوالمالذينالبريطانيونأولئكحاولوقد.رسلبرتراندالفيلسوف

الاشراكية.إلىجديدةدروباكتشاف،والذرائعيةالحذرةالعمالحزبسياسة

انتفاضاتفيمتمثلةالهذيانفقاربت،الاعتراضمنالمزيدإلىالأحوالوتطؤرت
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الاجتماعية.والأوضاعالفكريالمناخإلىذلكفيالسببويعود.وتمردهمالطلاب

حيث،الجامعيينالطلابعددوكذلككبرىزبادةالبريطانيةالجامعاتعددازدادفلقد

الاجتماععلمازدهركما.طالبمليوننصفقرابةم0791عامفيعددهمبلغ

باريسجامعةشهدتم6891عاموفي.الأوروبيةالجامعاتمختلففيوانتثمر

عددوتزايدبطلابها،غضتالتيالجامعاتعددازديادأنومع.كبرىطلابيةانتفاضة

فيالرئيسيةالعواملمنكانا،الاجتماعيةالعلومفيسيماولا،ضخمةزيادةالخريجين

الأسبابمنكانالمعاصرةالحياةتبفدأنغيرالجديد،الجيلفيالتمردروحانتشار

توجههالتىالروحوكانت.اللاهادفةواحتجاجاتهالجديدالجيلقلقوراءالجوهرية

ذاككروحبهاوتناديالحربتطلبروحأتكنلملكنها.م1491عامبروحشبيهة

الفعلإلىتتوقذلكمعكانتلكنها،صريحةمناهضةالحربتناهضكانتبل،العام

وكانت.واحتجاجاتهامظاهراتهافيالعنفإلىوتلجأالرومانسيوالحدثالمثير

تجاريدوعلى،غامضبأسلوبوالمؤسساتالنظامعلىتنصثالمريرةشكواها

أبدأيزدادمجتمعفيالحياةنوعيةمنواضحآكانتذمرهاولكن،أخرىضخمة

تحدثالذي"الحديديالعقلانية"قفصأنبداولقد.وتنظيمأوتخصصآتكنولوجية

هذاأبناءسمعتوهكذا.وروحهالجديدالجيلعلىأطبقالذكطهو،فيبرماكسعنه

بسببوذلك،متاهاتإلىالبشرتشظيمنول"(3)ولأطرسكنشكوىيرددونالجيل

إلىيتطفعونكانوالقد.الحياةمنوالعفويةوالمغامرةالفنواختفاءالعملتقسيم

الاستهواءمنمستنزفةخياراتمنطويلةبلائحةجوبهوالكنهم،كبرىمغامرة

فيكبرىحركاتولاصليبيةحملاتولاثوراتولااليومبعدحروبفلا.والحياة

مثير.وكيررتيبآالمعملفيأوالمكتبفيالعملوكان.مجهولةأصقاعولاالفنون

يكونوالمالشبابجميعأنكما.الشبابمنالجددالراديكاليينجميعيكنولم

الفكرمحيطحددتالتيهيالحقبةتلكفيتياراتثمةكانتولكن،بالراديكاليين

التيالوجوديةالفلسفةمنالسوقيالنوعذاككانالتياراتهذهومن.الراديكالي

التي،القديمةالراديكاليةمثالية،الصارمةالاجتماعيةالمثاليةفتلك.البعضأفسدها

لراديكاليةمكانهاأخلت،طهرهفيمتزمتأيكونيكادأخلاقيأقانونألأتباعهااشترعت

وهكذا.ويهوىيشاءمايفعلأنفردلكلوأباحت،ومذهبأعقيدةباللذةتدينشهوانية

هوأقولماعلىمثلأوضحولعل.الاجتماعيةالثورةترافقالجنسثورةوجدت

السيدةعشيق9لورنسروايةباعتبار،البريطانيةالمحاكمإحدىأصدرتهالذيالحكم

إغراقفيكبيرحدإلىأسهمالذيالأمر،العامةللآدابمنافيةغيررواية"تشاترلي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكر.تار638

"فلتفعل:القائلالشعارأنوالحق.والجنسالدعارةبكتبالأنجلوسكسونيةالأسواق

هذامورسأنيسبقلمولكن.وعصرهرابلييهإلىيعودقديمشعارلك"يحلوما

الهيبيينمنكبرىمجموعاترأيتحيث،الواسعالنطاقهذامثلعلىقبلمنالشعار

وتقليد.عرفكلعلىوتخرجالغربيةالمجتمعاتسطوحفوقتطفو

وجوديةالمار!سيةجعل

تقولكانت،هؤلاءفهمهاوكماالهيبيينإلىرشحتكما،الوجوديةالرسالةإن

بل،الخاصلأسلوبهوفقآنفسهعنيعئرأنفقطللفردينبغيلا!إنه:وصراحةببساطة

منوكان.الفسادكلفاسدانهماخارجيمعياروأياجتماعيةسلطةأيةبأنأيضآتقول

الاجتماعيانالعالمان،سارتروفلسفةالماركسيةمنالمزيجالمذهبهذاشزاحأبرز

ومن.ول(4)5+هآدورنووثيودورولحع!ول(3)حركوسماهربرت،لمولدانيالألماا

حظيتلمانتيجة،ءالطلابيةالحركةقادةكتبلنشريتسابقونأخذواالناشرينأنالطريف

وغيربدائيأكانفكرهمأنمنالرغمعلىوذلك،واسعإعلاممنمشاغباتهمبه

منالكثيروالكثيرالشعاراتمنالقليلعلىتحتويمنشوراتهموكانت،متماسك

.والقدحالثتائم

فيلسوفآمستقبلأسيكونبأنهيبشروكان.جامعيأأستاذآماركوسهربرتكان

.المخدراتوتعاطيوالقذارةالفحشكتاباتهبعضفيمخدقدبأنهعلمأمرموقآ،

"تيموتي!شعبيةالهيبيةأنبياءأوسعحتىتمجيدمنأوسعالرذاثللهذهتمجيدهوكان

عصرقبلمنعرفهانظرية،وتحريضأاستفزازأنظرياتهأشدوكانت.)+ءمحأ(أليري

بأنتقولالنظريةهذهوكانت.)ولنااولمماء!(باكونينميشيلعصروحتىسوريلجورج

لأنوذلك،الرأسماليالنظامعلىالضروريةالثورةقيادةيستطيعونلاالعمال

برجوازيين.إلىوحؤلوهم،النظاممنجزءأوجعلوهمالعمالأغوواقدالرأسماليين

الذينأولئكفقطهمأهدافهاإلىبهاوالبلوغالثورةعلىالقادرينالوحيدينف!نولذلك

لاومما.المجتمعمنوالمنبوذينوالشبيبةكالطلاب،صلةبأيةالنظامإلىيمتونلا

عنشاسعأبعدأبعيدةالبشر،منعناصرهاالثورةفيالذكرالآنفةالنظريةأنفيهريب

فيلنظريتهمأسانيدوجدوا(لماركوس)نسبةالماركوسيينلكن،والماركسيةمارك!

وقدحديثأ،إلاالكاباتتلكيكتشفوالمأنهمحيث،شبابهفيماركىكتبهمابعض

ذإلينيغراد،فيالقائم)نجلزمارك!معهدفيالعاملينالروسالعلماءبعضاكتشفها

تلككتاباتهفيماركسبحثوقد.موتهبعدخففهاالتيالمخطوطاتبينعليهاعثروا

بحثأالأخلاقيةالحديثالإنسانأوضاع،نضجهمرحلةفيبهافخورأيكنلم،التي
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ولابهيغلالماركوسيونواستعانكما.بعدفيماالأخلاقفيمباحثهمنبكثيرأوسع

،الشبابكتاباتفيوماركس،الكتابهذافيفهيغل."العقلظاهراتية9بكتابهسيما

سيجموندوماركسهيغلإلىماركوسأضافوقدهذا.الوجوديةالنظرةمنقريبان

غامضة،تكنوإن،صارخةصورةورسمالجنسبثورةونادى،نظريتهابتداعفيفرويد

فردكليعيشحيث،الشريرالرأسماليالنظامتدميربعدتقومهيبيةوجوديةلطوباوية

نأوالحق.وجماليآجنسيآلهيحلوكما،الماركوسيالطوباويالنظامذاكظلفي

وذلك،القديمةالاشتراكيةالطوباوياتعنكبيرآاختلافأتختلفالماركوسيةالطوباوية

اشتراكيأييراودالآنحتىيكنفلم.الطوباوياتهذهمنماديةأقلكونهاحيثمن

النظامكانالذي،الصناعيالإنتاجفيالتوسعبواسطةالفقرعلىالقضاءأنفيالشك

عنفقطتحدثماركوسلكن.للحياةالنهائيالهدفهو،تسارعهمنالرأسمالي

كما.إنتاجهافيوالتوسعالصناعةذكرعلىيأتولم،إليهودعاالاستهلاكيالمجتمع

الهيبيةبينتربطوالتيطبعأأوروحأالمتجانسةبالعلاقاتالشديدةغبطتهأبدى

أسماهاالتيالطبقةتلكهي،نظرهفيالمثلىالاجتماعيةالطبقةأنوبدا.والقذارة

الماركسيالشعارمنبدلأرفعوهكذا.الأئاكةالبروليتاريةبالطبقةماركسكارل

الشعارأإأغلالكمعداماتخسرونهشيءثمةفليس،العالمعماليا"فلتتحدوا:القائل

شيءثمةفليس،المتشردونأيها"فلتتحدوا:المناديالمعاصرالوجوديأوالهيبي

بينالترابطفيالبعضيرىأنفيغروولا!"وأعمالكموظائفكمعداماتخسرونه

لمدنيةالانحلالمظاهرأحط،الطلابثوراتوفيوسواهفحشمنوالإباحيةالهيبية

"فالرفض.الحركةتلكفيتتبدىطاغيةمثاليةمنشئآثمةفإنذلكومع.محتضرة

وذلك،بأكملهالمعاصرللمجتمعمتحديآرفضآكانماركوسعنهكتبالذيالباتأ

روحآللإنسانومدفر،أصولهفيومفسدفاسدالمجتمعهذاأناعتبرماركوسلأن

مننوعباسم،جماعيتنظيممننوعلأيرفضهأحيانآماركوسويبدي.هـانسانية

مطلقة.تكونتكادفوضوية

هذهأننجدلبها،فيوتأملناقشورهاجميعالماركوسيةعننزعناإذاونحن

إنما،كاملمستقبليلنظاموجدمنبرؤىوالمرفوتةالعظمىالمعالم"لبابل!الكراهية

ويعيشونعاشواالذينالأطفالإننقولولذلك،الأولعصرهافيالمسيحيةمعتنشابه

لاومما.ثانيةأوروشليمإنشاءفيمنهمكينيكونونقد،كهيبييئكوناتفيمترعرعين

منبعلاماتيؤمنونوأنهم،الهيبيينأولئكمنغفيرلعددتتراءىرؤىأنفيهشك

القولبناويجدر.والسحرالشعوذةويمارسونالعالمنهايةيتوقعونوهم،ونذربشائر
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عصرمنذإحداهاالهيبيةتعتبرالتيالروحيةالظاهراتهذهمثلتشهدلمالبشريةإن

الديني.الإصلاح

لاالهيبيينمنلهوالممارسينبالعنفالمؤمنينالمتطرفينإنيقالوالحق

براءةوالأبرياءالمجتمعاتعنالمنسلخينأولئكمنالعددضئيلةأقليةسوىيشكلون

العالمأصقاعفيضاربينويزلونيرحلوناو،الكموناتفييعيشونوالذين،غريبة

بالذاتفالراديكالية،السياسيةبالراديكاليةتدينلاأكثريتهمأنكما.الغجركأنهم

القرنمطلعمخففاتمنهيفنظرياتها.استهواءتثيرولاهوىتلقىلامبتذلةأصبحت

التيالأحلامقدمقديمةوطوباوياتها،السذاجةحتىمب!طةوشعاراتهاعشر،التاسع

خلالالسياسياختمارهابأنالاعتقادإلىنميلتراناولذلك.ذهبيعصرحولتطوف

بتدهورنذيرأالظاهرةهذهتكونوقد،دينيةظاهرةيمثلالماضيةالقليلةالسنواتتلك

أيامها.أواخرفيالرومانيةالامبراطوريةشأنذلكفيشأنها،عظمىحضارةوسقوط

بئاء.أومحددشيءأيإلىبناتفضيلنالجديداليسارسياسةأنلناويبدو

أعقبتواحدةسنةفخلال.وعبثيتهعقمهعلىتدلإنماالرومانسيالشارهذاففوضوية

أذهلتوالتي،6891عامفيالفرنسيينالطلابانتفاضةالجبارةالانتفاضةتلك

وبرهنت،السياسيةالشظايامنيحصىلاعددإلىالطلابيةالحركةتشظتوقد.العالم

ينطبقالحركةفهذه.البقاءعلىوقادرةمنظمةسياسيةحركةإنشاءعنعاجزةأنهاعلى

أشدوباستراتيجيةالعشوائيبعنفهاوهي.الطفوليباليسارلينينأسماهماتمامأعليها

إلى،وعقمآعبثيةالثوريةتاريخفصولأشدإلىعودةتمثلإنما،فاعليةالثوريةأجنحتها

هدفثمةفليس.عشرالتاسعالقرنمنالسبعيناتخلالالروسيةالإرهابحقبة

الفكريفشلهمعلىيدللالذيالأمر،النظامعلىالجددالثوريينغضبوراءواضح

بينهمقربىمنرابطوجودالباحثينبعضلاحظهناومن.المطلقةعدميتهموعلى

الفاشيةيكرهونبأنهميعتقدونيزالونلاالجدداليساريينبأنعلمأ،الفاشيةوبين

ولحتقرونها.

الفاشيةمن(جدلية)جامعةجدليآمركبأيكونقدالجديداليسارإننقولوختامآ

والشيوعية.

ونضوبهاالعصريةاستنزا!

حضاريتراثتجاهلأو،الكبرىالحركاتمنابعنضوبإلىالعدميةتعود

نأواضحأوتبذى،بالفنونكبرىأزمةالستيناتخلالعصفتوقد.وإهمالهضخم
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رافقوقد.الفنيةالباعمنغفيرعددإلىوتشظتطاقاتهااستنزفتقدالعصريةالحركة

القصائدمنيحصىلاعددونشرأالصغيرةإالمجلاتمنالآلافصدورتشظيها

بهايشعرالتياللحوحالحاجةإلىنشيرالأعمالهذهجميعوكانت،الشعريةوالأعمال

عقيمةجاءتفقد،والمعاناةالمبذولةالجهودجميعمنبالرغملكنها.والفكرالأدب

)48(الرمزيينعصرفيسيماولا،والفنانينالأدباءمنفالعصريون.هادفةوغير

ذاكوكذلك،أيضأوالسيرياليين)45(وجوي!،وييتسإليوتعصر)94(والانطباعيين

بعضفيوالوقحةأخرىوالمتهورةأحيانآالجريئةالمذهلةالفنيةالمنجزاتمنالفيض

أولئكإنأقول،وباوندرامبوبينالفاصلةالمرحلةخلالوالمولودة،صورها

لأنوذلك.والعقمالفوضىسوىيكونلنسيعقبهمماأنيدركونكانواالعصريين

ولهذا،بلغوهمماأبعدإلىبهمتفضيأنبالإمكانيكنلمهؤلاءاختارهاالتيالطريق

ستيفنالكبيرالعصريالشاعرالواقعبهذااعترفوقد.مستنقعإلىلتتحولانتهت

منالمزيدسوىيعنيلاالطريقتلكفيأبعدإلىالسيرد!ان:قالإذ3(ولعم)*ء4سبندر

لهنهايةلاالذيالأمر،اللاشكليةبالأحرىأو)51(الشكلفيالكاملةوالظلاميةالتشظي

حالماحتمأسينحلالفنإنوقال!الفن"بانحلالقبلمنتنبأقدنيتشهوكان"البتة

الكلاسيكيةخرجولقد.نطاقهامنويخرج،الكلاسيكيةعلىالقواعدمنكليآيتحرر

إلىيضيفأنيستطيعلاالمرءولكنوالداديون)46(،والسيرياليونوفرلينرامبو

أبدأيتزايدبأسلوبلهتكرارهويكون،يكررهاأنفقطيستطيعإنماجديدآ،منجزاتهم

علىفقطتحتوي"الصغيرة"المجلاتتلكوجدتوهكذا.ضعفآيتزايدولذلك،عنفآ

التجريبيالأدبعصر،العظيمالأوروبيالعصرذاكأصداء،وفحشقذارةأصداء

الرجالأولئكنفوسءتهدىالأصدأءتلكأنفيهشكلاومما.الجماليةوالثورة

تحديآالمتفجرةالفنيةالأدبية"بملاحظاتهم"البليدالكليلالعالميقذفونالذينوالنسوة

ولم،باهتآغداولونهاالرماد،كطعمأمسىالملاحظاتتلكطعمولكن.واستفزازآ

معدومةكانت""الكتاباتأو،الملاحظاتفتلك.معنىأوأهميةأومغزىأيلهايعد

".الروايةابضديسمىماالفرنسيينالكئاببعضأأنتج"وقد.المحتوىمبتذلةالشكل

الآدابهذهمحتوىفيوكان.الشعرينظمأنللكمبيوترفتركواغيرهمآخرونوقام

كونهمنوفسادآتعفنأأشدمحتواهاوكان.المنحلينالرمزيينآثارمنفنيأثرمننوعآ

"الغداءبعنوانالشهيرة)"!وله-ول!(برووليمروايةالنقادأحدوصفولقد.منحلآ

وأن،الستيناتادباءمنالموحلةللطليعةالمقدس،الكتاببمثابةغدتالتي،أالعاري

إدمانعنيكتبونالهيبيينالكتابوجدتوقد.!الموتىجثثحفظمكاننكهةلها

14م/الحديثالأوروىالفكرتاهـبخ
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الأخلاقي.والانحلالالانحطاطحولكلهاتدورأخرىمواضيعوعنالمخدرات

تمامآ،اللاشيئيةمعتتساوىعدمية،ومحتواهشكلهفيعدميآيصدرماجميعوكان

ماكانإنهإذ،يأسأدبحتىولاثورةأدبيكنلمالأدبهذامثلإننقولولذلك

المعاصرينالأدباءطليعةكتاباتناقدأحوللأ!!()3باينزكنلاحظولقد.يأسكلوراء

أ.مهرجصراخإلىتحولتقدبالحريةالمطالبةالجريئةالفنانصرخة"إن:وقائلأ

منالأضيقإلاالغربيالإنسانلروحتوفرلمالفنونكانتإذاأنهوالحق

)وهذاتشارلزالسيراتهمولقد.الأمرهذافيمعهايتساوىقدالعلمفإن،المجال

الأدبيالمعسكر(،بالعلومالبالغالاهتمامالمهتمينومن،بارعوإداريشهيرروائي

لاونحن.العامةالشؤوننحووباللامسؤولية،بهوبالجهلالعلمبتجاهلكافةالإنساني

الصحةمنالكثيرعلىيحتويأنهإذ،التجنيفيإفراطآالاتهامهذافيبأننعتقد

خاصةمملكةلهماأوجداقد،العصريةفجرمنذ،والشاعرفالروائي.والعدل

يقيمحيث،الأخرىالعاديةالجاةميادينجمغمنسخرابللاوأهملابأحاسيسهما،

خلالحدثكماالسياسةعالجاماإذا،هذانوكان.والأعمالالسياسةرجال

جاءعنهماصدرماكللكن،كاملأتثويرأالسياسةبتثويريأملانكانافإنهما،الثلاثينات

عنمنسلخينكانافهما،ذلكفيغروولا.والواقعيةالواقععنالبعدكلبعيدأ

عظيمآ،غربيآفكريآتراثأيمثلالعلمبأنالقولإلىحاجةبناوليس.الحديثالمجتمع

دائرةمركزونيوتنغاليليوميدانبقيوقد.الأعظمالفكريالتراثإنهنقللمإذاوذلك

يتوقعونالمثقفونوكان.وباستورداروينعصروحتىالتنويرعصرطوالالتراثذاك

ولوحتى،والمثقفينالفكررجالوإن.أفضلحياةنحوالمسيرةالعلميقودأندائمأ

شكلاف!نهم،الصناعيالمجتمعتنظيمأسلوبرفضفيالاشتراكييننهجنهجوا

علىالعائدةمنافعهادائرةتوسغبغيةالعلميةالتكنولوجياطاقاتجميعإطلاقيتوقعون

تعزيزفي،السوفياتيالاتحادضربهالذيوالمثل،الماركشةأسهمتوقد.المجتمع

أخضعهماإذا،ونظيفينشجاعينخادمينبوصفهماوالتكنولوجياالعلمبأسطورةالقناعة

نظرأ،بالدواءاخذالعلمأنفبدا،الآنأما.الصحيحةالوجهةووخههمالرقابتهالإنسان

فالمجتمع.المثقفينلبغضاءمحطآكانالذيبالمجتمعوثوقأهويتهارتباطلتزايد

العلمبلغالستيناتوخلال.متمدنوغيرملؤثأمجتمعاأنظارهمفيبداالتكنولوجي

ماولكن.القمرإلىالوصولمنالإنسانمكنإذ،منجزاتهفيالذروةبتكنولوجاه

البشر.نفوسمنالمثيرالحدثذاكآثارتلاشتحتىالقمرتطآنالإنسانقدماكادت

حقأكنافإذاولذلك،قلبهداخلتقعإنما،المعاصرل!نسانبالنسبةالحقيقيةفالحدود
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العلمأبحاثغيرأخرىبمباحثنستعينأنعلينافيتوجبتجاوزهاعلىعازمين

تفخرالمنطلقهذامن.السنينمئاتمنذالغربيةالحضارةبهاشتهرتالذيالعقلاني

فيالإفراطعنالناجمةالبيئةأزمةنقدفيوالمقالاتوالأبحاثالكتبمنغزيردفق

ماسرعانولكن.والهواءالماءوأفسدالطبيعةبتوازنأخلإفراطآ،والفضلاتالإنتاج

،الأمامإلىقدمأزحفهفياستمرفالعلمالضدينبتكافؤنسميهأنلنايجوزماتبدى

بل،زحفهماإيقافعنالإنسانعجزذلكفيالسببيكنولمالتكنولوجيا،وكذلك

واليأسالكآبةمنكثيفةفغيوم.منجزاتهمامنالكثيررفضيستطيعلاالإنسانأنبسبب

نتيجة،الجنوبيةوأميركاوآسياأفريقياشعوبأجواءمنالستيناتخلالانقشعت

يعودوالمالمثقفينحتىأنهذلكإلىزد.الزراعةميادينفيالتطبيقيةالعلوملانتصار

ذلك،ومع.ورخاءرفاهمنالحديثةالتكنولوجياتوفرهمارفضعلىقادرينبأنفسهم

فقط"السلعأجلمنالماديةالسلعإنتاجمنفالمزيد"المزيدفائدةعنالجادفالتساؤل

فيجالأنلهسبقفلقدبجديد،ليسالتساؤلوهذا،الناسخواطرفييدوريزاللا

المجتمع.فيواسعأانتشارأانتشراليومولكنه،وراسكنكارليلخاطري

الوحدةعنوالبحثالقشظي

ولاتقدمها،ماكلمنشديدباشمئزازم4591عامبعدماالفكرحقبةتميزت

ودولانيةمتزمتةدغماتيةمنالحقبةلهذهبما،مباشرةتقدمتهاالتيالحقبةمنسيما

وأساليبجديدةوشعاراتجديدةقيمعنالبحثمنمرحلةأعقبتهاوقد.عضوض

كلوفيالأيديولوجياتجميعفيعميقشكالمرحلةهذهسادوقد.جديدةفكر

التجاريدمنوموجودقائمكشخصالفردعلىالشديدالقلقانتابهاكما،مطلق

بصورة،القلقهذاعكستوقد.الرهيبالدولةجبروتمنوكذلك،عليهوالضغوط

المعضلاتبينمنوكان.والاجتماعوالاقتصادالسياسةفيالمباحث،محسوسة

المحض.الحجممعضلةالمعاصرالإنسانجابهتالتيالرئيسية

ضخامتهاعنالنظرياتميدانفيثقلهافيتقللاهذهالحجممعضلةأنوالحق

ومختلفوالكرارش!الكتبمنالصادرةبالكمياتمليأفلنتأمل.عامةبصورةالحياةفي

منبكثيرأغزركمياتالكتبمنالماضيةسنةالثلاثينخلالصدرفلقد.المنشورات

والولاياتالغربيةأوروباففي.اليومحتىالطباعةاختراعمنذصدرتالتيالكتب

اليوميةبالصحفناهيك،كتابألفمائةعامكلتصدرالأميركيةالمتحدة

والجامعاتالمدارسمنالخريجينعددتكاثرذلكعلىزد،الدوريةوبالمن!ثمورات

منغفيرةأعدادآحملالذيالأمر،الجامعيةوالوظائفالجامعاتعددتزايدبسبب
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في،المملكةهذهفييقيمكانحيث،الجديالفكرمملكةتخوممنمقربةإلىالناس

أما.الغربفيالفكررجالمنالقليلةالآلافيتجاوزلاعدد،القرنهذامطلع

تلكمثلهناككانأنالتاريخفيأبدأيسبقولم.الملايينإلىقفزفلقداليومعددهم

هذهأنمنالرغموعلى.الكتبمنالدفاقالفيضهذالمثلالقراءمنالغفيرةالأعداد

ثمنتدفعأنالبشريةعلىالمتوجبمنكانذلكمعولكنها،مشجعةظاهرةالظاهرة

العلماءأحدسمعتوهكذا.مكثفأوتخصصأوحدةوفقدانتشظيأالضخمةالكميةهذه

الثقافةوكذلك،شظاياالأدبتطايرالقد:ويقولالعالملحاليرثيالبريطانيين

.!الحياة

المدىمنيحدفإنه،عاليةتقنيةكفاءةمنيستوجبهمماالرغمعلى،فالتخصص

الفلسفةحتىالتخصصأصابوقد.الأخرىالثقافةميادينمعالترابطومنالعمقومن

منللتخصصفرعأتكونبأنقنعتبل،الفكرملكةتعدلماليومفالفلسفة.بعدواه

علموكذلك،التشظيمنبدورهينجلمالاقتصادعلمأنكما.التجريبيالعلمفروع

فيميكروسكوبيةومباحثتحاليلإلىتشظياقدالعظيمانالعلمانفهذان.الاجتماع

عليناالمستحيلومن.كاملككلالمجتمعيعالجانيعوداولم،معينةاجتماعيةأوضاع

عادقدالتخصصأنومع.التخصصنازلةبهتنزللمالعلوممنعلمأينجدأنتقريبا

جعلهالأنهمعناها،منالمزيدالمعرفةهذهأيضأأفقدلكنه،المعرفةمنبالمزيدعلينا

التخصص.وباءالوباء،هذامنأيضأالأدبيسلمولم.تكاملأاقل

المعالمجميعجانبأبأقدامهمرفسواالذينالأدبنقادمنغفيرةجمهرةفهناك

لموبذلك،وبنائهاالمفرداتبتحليلفقطوتشبثوا،والبيوغرافيةوالأخلاقيةالتاريخية

نزعقدوالأخلاقالأدبفروعبعضأنالمحزنومن.أدبيلغويبتحليلإلالنايأتوا

يعددهوغراهاموالبارزينالمعاصرينالإنكليزالنقادأحدكتبوقد.أيضأالنزعةهذه

تقنيةكفاءةمن،الأخيرةالأربعينالسنواتخلالتحققتالتيالض.خمةالمكاسب

هذاأضافوقد،اللاواعيالعقلعالموفتح"اللغة"ادواتاستخدامفيفائقةومهارة

المدىوانعدامالاعتباربفقدانمرفوقةكانتالمكاسبتلكأن"غير:يقولالناقد

."الحياةسطحعلىوالمويجاتالتعاملإلىوبنزوع،الجوهروخسران

تقنيةخدعمننوعأاليومعليناتفرضالمعاصرةالفرنسيةالرؤيةأنوالحق

الشعرأنكما.العصريةالروحوتستوجبهاضروريةالخدعهذهمثلوتعتبر.بارعة

لكنه،موضوعكلعنالحديثعلىوقادرأ،تقنيتهفيالتعقيدغايةمعفدأأيضآأصبح

.الذاكرةعلىبالانطباعجديرشيءبأيموضوعأيعنالتعبير)05(عنعاجز
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تيارأذلكمعيمثللكنه،الحياةعلىالتقنيةانتصارعلىيدلاليومنراهماأنومع

معولكنها،الأخطاءوأصلحتايإهمالعلىوقضت،الدقةفرضتقدفالتقنية.هامأ

لهرابطلافتاتإلىالثقافةوتفئتت،هتاماتالفكرومرقتالحيويةفقداناستتبعتذلك

بأبحاثيقوماليومفالمؤرخ.الورطةهذهمنالتاريخكتابةقنجولم.)52(جامعولا

"لنقابةالمقدسالشعارتعتبرالتيوالمحفوظاتالوثائقعلىتعتمدتقنيةتاريخية

الجارفوالاندفاعالعظيمالأسلوبإلىالافتقاركلتفتقرهذهأبحاثهلكن.!المؤرخين

يذويترافليانجورجوجدتوهكذا.القدامىالمؤرخونبهاتميزالتيالأدبيةوالبراعه

لمقاييسوفقأالاسهابمفرطمسهبأووجدته،وفاتهقبلحتىأسلوبأويذبلمذهبأ

عاممنذابتعدواقدالمؤرخينأنجدالولا.البريطانيةحف!4*()3(نامير)1لويسمدرسة

شأنه"القوانيناستنباطعلىقادرأمفهومأبوصفه،للتاريخالوضعيالمفهومعنم5091

المؤرخإليهاأشارالتيالطريقسلوكإلىونزعوا،الفيزيائيةالعلومشأنذلكفي

بنديتوالعظيمالإيطاليوالفيلسوفالمؤرخأوأ!(ا4طالأحديلتي)9(فلهمالألماني

فيالصادركتابهفيالطريقهذامعالمكولينفوود.ج.رحذدوقد.)مح!ه!ص!(كروتشي

وليسللعلومخادمأليسالتاريخفمانالنظريةلهذهووفقأ."التاريخ9بعنوانم4691عام

بإعادةيقومأنوظيفتهوأن،بذاتهوقائممستقلعلمهوبل،المحضالأدبمنفرعأ

علمأما.الحاضريوضحإنماهذابعملهوهو،المعاصرالفكرأضواءعلىالماضيخلق

الخبرةأعماقسبربل،العامةالقوانينعنالبحثواجبهمنفليس9المفردالخاص

بالخبرةغيرهامنارتباطأأوئقتكونالتيتلكواختيار،نوعهامنوالفريدةالماضية

المحترفللمؤرخالغريزيةالنظريةمعمنطبقةتكونتكادكهذهنظرةهـان."الحاضرة

تفتحلكنهاعنها،يدافعأنللمرءيمكننظرةوهي.التاريخيكتبحينمايفعلهفيما

يقومالمؤرخذاكمثلأنغير،الأهميةبالغةوغيرهادفةغيرأبحاثأمامالأبوابأوسع

التاريخية.المحفوظاتفيموجودةكونهابسبب،بهاالقيامأجلمنفقطبها

.)".ول.!(!الدكتوراةدرجة"وباءوهوألا،العصرهذايجتاحآخروباءوثمة

القبيحةبللاالفاسدةوالحذلقةالعقيمالفذلكةوتشخعتستوجبالعلميةالدرجةوهذه

التيوالأبحاثالأطروحاتإلىيعودذلكفيالسببهـان،الإنسانيةالعلومفي

ظروفوطأةتحتكتابتهاالطلابعلىيتوخبحيث،الدكتوراةدرجةنيليستوجبها

الضخم.الإجماليالتثقيف

مأزقفيبهألقىقدالعلمتوحيدإلىالماسةبالحاجةالإنسانشعورأنخلافلا

تجاربهيجريم1791عاممنذالسوفياتيالاتحاديزاللا،الشرقيةأوروباففي.شديد
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وحدةفيفوائدثمةأنوالحق.ووحيدةواحدةأيديولوجيةعلىقائممجتمعفي

لكنه،ومنهاجيةدقةأشديكونالمجتمعذاكفمثلأيضأأضرارأثمةلكنالمعتقد،

المدىعلى،يستطيعلاف!نهولذلك.واخضاعأواستبدادآطغيانآأشدأيضآيكون

الثمنهذاالدولةوتحولحريتهمنباهظثمندفعبعدإلاوحدتهيحققأن،الطويل

شكلآالوسطىالقرونتجربةالسوفياتيالاتحادفيتطالعناوهكذا.وطغياناستبدادإلى

الذيالأمر،المعاصرالعالمفيبالفشلعليهامقضيالتجربةهذهولكن.وجوهرآ

ويركز.ستالينوفاةبعدالسوفياتيالاتحادفيانطلقالذيالتيارعليهيبرهن

،يقولونكما،كونهاعلىالغربيةللحضارةنقدهموغيرهمسوفياتمنالماركسيون

لاقدالنقادهؤلاءلكن،الصحةبعضفيهالنقدهذاأنوالحق.الوحدةإلىمفتقرة

بالتعدديةتاريخهامنقرونطوالالتزمتقدالمعاصرةالغربيةالحضارةأنيتذكرون

تعنيالاجتماعيةالغاياتوحدانية"إن:يقول95!()!عمبوبركارلكتبولقد.والحرية

موتإلىبالإضافة،الحقيقةعنالبحثوحريةالفكرحريةموت،الحريةموت

قيمإلىتستندالأوروبيةالليبراليةقضيةأنذلكعلىزد."وكرامتهالانسانعقلانية

الإيمانإلىوتستند.وملاحقتهالرأياضطهادمقاومةإلىوكذلك"المنفتح"المجتمع

الطريقهيإنماأبحاثها،فيالأساليبمختلفاتخاذفيالعقولمنالعديدحريةبأن

يذهلتعددأومتعددةعديدةتزاللاالتيالمشاكلهذه،الإنسانيةمشاكلحلإلى

دارهابالطغيانسياطتحتالدغماتيةجزيرةإلىالانسحابفإنلذلك.العقل

إنه،الماركسيونيقولهعماوالخاطىءوالسطحيالضحلالجوابهوإنما،السيف

والكرامة.الحريةفيحقهعنالإنسانتنازل

الذيالكتابفيالسوفياتيوالفكرالغربيالفكربينواضحآالاختلافويبدو

الأولالجزءفيسيماولاأ،البشريالجنستاريخ9وبعنوانالأونيسكوب!شرافصدر

مؤرخانالجزءهذاوضعوقد.الحضارةوبداياتالتاريخقبلماحقبةيعالجالذي

قائلين:البريطانيانالمؤرخانأوردهماعلىالسوفياتالمؤرخونعفقكما،بريطانيان

وغير،باطنيتماسككلمنخاليةنزويةلنماذجشكليتبديلكونهعنيزيدلاأإنه

التطور".مبادىءمنمبدألأيخاضعة

الحقائقيضعالمالبريطانيانفالمؤرخان.السوفياتالمؤرخونقالهفيماغروولا

كلبأنالماركسيةالمقولةجانبأطرحافقد،للتاريخالماركسيالإطارداخلالتاريخية

الرأسمالية.فحقبةالاقطاعحقبةإلىالعبوديةحقبةمنتطورأيعرضأنيجبتاريخ

وزملائه!ه!هطءأ!دياكونوفالبروفسورنقدعلىالبريطانيالمؤرخردوقد
http://www.al-maktabeh.com
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للتاريخ،تشويههوإنما،السوفياتيقولهلماوفقأالتاريخعرض"إن:قائلآالسوفيات

المقولاتخطأأثبتتقدالتجريبيالبحثعنهاكشفالتيالتاريخيةالحقائقلأنوذلك

وبينس)55الأس!ووليرونالدالسيربيندارالذيالجدلويدل."التاريخفيالماركسية

وأأوليةعقائديةفكرةمنينطلقونالسوفياتالمؤرخينأنعلىدياكونوفالبروفسور

محضة،سذاجةالغربيونالمؤرخونيعتبرهالذيالأمر،التاريخفيول()قهق!بديئية

التاريخ.لإيضاحالوحيدةالوسيلةالسوفياتيعتبرهابينما

هذهلكن،المصاعبيخلقبالتعدديةوالقائلالمحئكالغربيالعقلأنوالحق

التراثاتأشدهوالغربيالفكريالتراثأنريبولا.وقوةزخوممنابعهيالمصاعب

ولذلك،الأساطيرجميعأغواروسبرشيءكلاختبر،قديمةمدنيةتراثإنه.تعقيدأ

غايةمدركلكنه،الإيمانيحاولأنهومع،شيءبأييؤمنأنعليهالعسيرمنيجد

.أسطورةسيكونإيمانهبأنويعرفلذاتهالإدراك

لكن.فائقةتقنيةببراعةمطبوعةميدانكلفيالعصريةالمنجزاتأنجداللا

أشدهناكف!نولذلك،العامةالثقافةحسابعلىالأمرزمامتولىقدالاختصاصي

الثراءذاكوسطفيقيمهعنبحثهفيالمعاصرالإنسانسبيلتعترضالتيالعقبات

والواقعية.العلميةالمعارفنبشفيالتخصصتقنياتعنوالناجم،المعرفةمنالهائل

توحيدسبيلفيصراعهفيالحديثالإنسانيعانيهاالتيالمآزقأحدهيالحالوهذه

منطقهلهيسمحماشيءعلىالعثورأجلمنوجهاده،واحدةثقافةفيالفرعيةثقافاته

بعضف!نذلكومع،الإيمانوإلىالوحدةإلىتفتقرالمعاصرةفالثقافة.بهبالإيمان

.والإيمانالثقافةوحدةطلبعلىالعزمعقدواقدالمفكرين

التطريزفذاك.المعرفةلتوحيدجريئةمحاولاتالحرببعدماسنواتشهدت

تحكمالتيالقوانينبنبشزعموالذي،توينبيأرنولدوضعهالذيالعامللتاريخالواسع

.ترحابأوبرضىالمحترفينالمؤرخينمعظميستقبلهلموسقوطهاالحضارةنشوء

الأمر،بنهمبللابشوقتوينبيتاريخقراءةعلىالمتعلمينجمهورأقبلفلقدذلكومع

المعاصرةالتاريخيةالكتاباتأدنوعلىةالفلسفي"للتاريخالناستعطشعلىيدلالذي

)47(الرومانسيبحثهفيوسئالجادكلاسيكيبأسلوبتوينبيانطلق.غليلهمترولم

إحدىبينمقارنةدراسةلناوقدم.الغربيةالحضارةمرضوراءالسرعنالشيءبعض

بدايةمنبينهاالمشتركالأنموذجإبرازوحاول.البشريالتاريخعرفهاحضارةوعشرين

تمامأ.بادقدالحضاراتتلكمنبعضأأنتوينبيويرى.وانحلالوتدهورونمو

مبتذلأ،أحيانآكانوإن،تأمليأسلوبمنلهبما،إالتاريخفي"دراسةكتابهأنوالحق
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عليهاحتوىوبما،ومداهاباتساعهامذهلةومعرفةعميقروحياستبصارمنفيهوبما

منيتألفإنهإذ،بضخامتهناهيكالشديدالاستهواءالنفسفيليثير،وحقائقوقائعمن

اثنين.مجلدينفيالمؤلفهذازبدةسمرفيل.س.داستخلصوقد.مجلدأعشراثني

منالمقدارذاكعلىليستتوينبيإليهاتوضلالتيالاستنتاجاتأنالنقادمعظمويرى

فوقيحومالكئيفالشكأنكما.بدهيةحقائقإلىعندهتتحول"!فالقوانين،الصحة

عنمنفصلةوحدةحضارةكلكونحيثمن،الأخرىعنالواحدةالحضارةعزله

بلاغةمننجردهاعندمامعناهاجلتفقدالمقارنةأنذلكعلىزد.الأخرىالحضارة

أنعشقدكتابهأثارهالذيالجدلفإنذلككلمنالرغموعلى.المشرقوبيانهتوينبي

وفرةعلىيدلإنماالكتابهذاضخامةأنإلىنشيرأنبناويجدر.التاريخيالفكر

الأجيالمنمؤرخأيبمتناولتكنلمالتقنيةالوفرةفمثل،المعاصرالمؤرخمصادر

عنالإجابةبغية،العالمأقطاركافةمنغزيرةمعلوماتتوينبيجمعفلقد.السابقة

يجدلمتوينبيولكن؟البشريالجنسيسيرأينإلى:والقائلالقدممنذالمتواترالسؤال

.السؤالذاكعنالشافيالجواب

،الانحلالدركإلىهوتقدالحديثةأوروبابأنشعورهثمرةتوينبيرائعةكانت

التيالأولىالعالميةالحربكانتولقد.الموتهؤةإلىثابتةبخطىتتجهوأنها

فالأزمةالنازيةبعدهاومنالشيوعيةجاءتثمومن،الإحساسهذافيهأيقظت

وأخيرأ،الغربحضارةباختصارإحساسهلترهفالثلاثيناتخلالالعالميةالاقتصادية

وجدتوهكذا.الشعورذاكصحةلهلتؤكدالانتحاريبعنفهاالعالميةالحربتفجرت

الغربيةالحضارةتدهورلعللدواءعلىبالعثورنفسهمعفلأالتاريخإلىيتوجهتوينبي

جوبهعندماثوسيديدساليونانيالمؤرخشأنذلكفيشأنهشقائها،بغيةوسقوطها

حقبةشفقخلالمكيافيلليوشأنالبلوبونيز،حروبفيالبركليسيةاليونانبانتحار

تشهدعصيبةأيامتجتاحهاعندمافالحضارةذلكفيغروولا.إيطاليافيالانبعاث

؟فائدةبأيةالت!ثمخيصاتتلككلتعودهلولكن.لأمراضهارائعةتشخيصات

ذروةفيتكونعندماالحضارةبهاتتمتعخصائصأيةيعرفتوينبيأنلناويبدو

تحديدهمابالصعبليساالأمرانوهذان،محنهافيتنتابهاأعراضأيةويدرك،إبداعها

الإبداعمنالمزيدعلىالغربيةالحضارةحضإلىتوينبيينتهيولذلك.وضعهماأو

بمرحلةمرتقدعديدةأخرىحضاراتبأنفيزعمالعلمينهجهأما.المآزقوتجنب

الغربيبالأنموذجشبيهةنماذجواتخذت،الغربيةالحضارةبهاتمرالتيللمرحلةمشابهة

كاملةحضاراتفيالدنيويةالحركاتلتفسيربهاجاءالتيالقوانينأنكما.المعاصر
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عنالتعبيرعلىأو،عليهاالموافقةفرضعلىقدرتهامنوذاتيةغموضآأشدبدت

اعتقد،أوأرادمماعلميةاقلتوينبيرائعةجاءتوهكذا.والمفهومالمعنىمنالكثير

إحدىمرضعلىالتفجعفيضخمةنثريةقصيدةكونهاتتجاوزلانظرنافيوهي

توينبيكتابأنالآنفبقولنانعنيلاإننافنقولنستدركانبناويجدر.الحضارات

عقولفيالبالغأثرهلهكانإذ،تمامآلذلكمخالففواقعه،وجديبالفائدةعديم

ليسأنهوالحق.علميتهمنبكثيرأكثربلاغتهأنمنالرغمعلى،البشرمنالملايين

الذيكالرواجهائلأرواجأعصرنافيلاقىتوينبيكتابضخامةلهآخركتابثمة

.للإلهاموكذلكللعزاءمصدرفالتاريخ.الكتابهذاصادفه

القخصصنتائج

ذلكيتجاوزلملكنه،التخصصدائرةتضييقفيالإفراطعلىتوينبياعترض

الضيقثلمهمأو،حقلهمبحراثةيكتفونفالمؤرخون،للمتخصصينالتعرضإلى

أحدفيوردولقد.الماضيإلىبهخاصأنفقأيشقمنهمواحدكلأنكما،فقط

متباعدالعلميةالحقول"إن.قولهالمعاصرةالحفارةفيالنقديةهيدجرمارتنمباحث

الأساليببشتىمواضيعهمبمعالجةحقلكلعلماءويقوم.بالغآبعدآالآخرعنبعضها

الذيوحدههوالدقيقالتقنيالتنظيمذاكوالكلياتالجامعاتتنظيموإن.المتباينة

الأهدافبواسطةمعنىمنلهماعلىويحافظ،المعرفةفروعمنالخليطهذابينيربط

أ.الدراساتفروعلمختلفالعملية

صورةتعكسمرآةأوضحهي،المعاصرةالأميركيةالجامعةأنفيهريبلاومما

الإنكليزيالعلميالروائيحذروقد.الثقافةميدانفيالواسعوانتشارهالشتيتهذا

واتساعأعمقآالمتزايدةالهوةمن،أ"حضارتانبعنوانالمعروفةروايتهفي3()*هولسنو

عصرفيمظاهرهابأوضحوالمتجلية،الإنسانيةوالعلومالتطبيمةالعلومبينوالفاصلة

منالجامعاتلهذهمماالرغمعلى،البريطانيةالجامعاتحتىاكتسحالذيالتخصص

التخصصفيالإفراطأنوالحق.العريضةالليبراليةالثقافةعنناشئةعريقةتقاليد

والذي،المعرفةفروعبينالتهجينيالإخصابعمليةيوقفإنهإذخاصأ،خطرألثكل

الفكرتارلخفيالباحثينأنفيهشكلاومما.فائدتهجزيلعلىالماضيفيدلل

لكنت،روسووفرهوما،لدارويننقديةنظرياتمنملتوسقدمهماويقذرونيدركون

فروعبينفصلناإذاإننانقولولذلك.إلخ...الفيثاغوريةالصوفيةمنكبلرتلقاهوما

حالناهيكما،فرعكلمقاطعمنمقطعكلبينفصلناإذاذلكمنوأسوأ،المحرفة

ستجففعندئذ،عليهاالمجمعالعامةالنظرياتنسيجعنالفروعهذهوفصلنا،اليوم
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قفرفيذاتهاالإنسانشخصيةوستفقد،ايإنسانيةوستذوي،أيضأالعامةوثقافتناعلومنا

منخوفنايبررماالأسبابمنهناكإنإذ،نخشاهالذيالأمروالحقارةالركانةمن

المجتمعفيالفردأنإلىالوجود""فلسفةكتابهفيمارسيلجبرائيلأشارولقد.حدوثه

".وظائفمن"تكتيلأويصبحالإنسانيةشخصيتهيفقدالتخصصعلىالقائمالحديث

الوجوديونالنفسانيونالأطباءيعتبرهماهوكاملأ،متكاملآكائنآبكونهشعورهفتدمير

بالفرد.ينزلاناللذين3!(30"ءلاأ)3)30(والذهانالعصابلمرضيالأساسيةالعلة

الذهنية،الفردطاقةأحلامعلىيقضيانالتخصصوذاكالتعقيدهذاأنوالحق

منبكثيرأوسعيصبحالمعرفةفميدان.الحديثالتاريخمنطويلةحقبةتنتهيوبذلك

وبحث،طلبكلعنالمرءيتخلىوهكذا،عمومياتهفيحتىفردأييدركهأن

الفهم.علىمستعصيةآلةتروسمنكترسلواقعهويستسلم

كلفهمعلىقادربأنهوالتنويرالنهضةعصرفيالرومانسيالإنساناعتقدلقد

كليشتريأنهعشرالسادسالقرنفي)"!أءا!"()1(راليوالترالسيرقالولقد.شيء

إلىجنبأعثرالثامنالقرنفييتمشونوجيفرسونوهيومفولتيروكان.يصدركتاب

.أخرىعديدةبنشاطاتالقيامعنذلكيعطلهمولم،المعرفةفروعجميعمعجنب

التراكيبأرباب،الكبارالفلاسفةأولئكشيءبكلالعلملبلوغسعىمنآخروكان

لكن،وسبنسروماركسهيغلبهموأعني،عشرالتاسعالقرنفيالمعرفةمنالعظمى

.إنسانأيإدراكوراءماأمرالمعرفةمركبفإناليومأما.نجاحآتلقلممناهجهم

إيجادبغيةجهدكلبذلواوالذين،الواسعةالمعرفةذوياللواذعةبعضنصادفونحن

لكنهممثلآ،)4!!")أح+(وتايلهاردتوينبيكأرنولدالمعرفةمنمتكاملكاملمركب

الذيالأمر،الحلمهذاعننتخلىأنعلينابأننشعروهكذا.غايتهمبلوغفيفشلوا

بالفرديةتنزلهزيمةبمثابةسيكونأنهإذ،الغربيالإنساننظرةفيجوهريأتغييرأيستتغ

الأقدمين.بمفهوميهماوالعقلانية

ح)"هول،()3نولزديفيددعاهماعلىالهجومأنإلىنشيرأنهنابناويجدر

الوحيدوبالتحليل،الطبيعيالمستوىوعلىللكونوالوحيدالواضحالمعقولبالتفسير

بالهجومليس،نطاقهداخلوالنهائيالبشرلجميعبالنسبةوالصحيحوطاقاتهللإنسان

ثمومن،عشرالرابعالقرنفيبثمكيتههاجمهقد)+!"مم!حه(أوكهامإنإذ،الجديد

لم،نولزيقولكما،الشكيةتلكفإنذلكومع.طمسهفيفزادالدينيايإصلاحجاء

الأوروبيفالإنساننهائيأ،تسليمآالبشربهايسئمولمالنهائيانتصارهاأبدأتحقق

يشهدلمالإنسانيةتاريخأنفيهريبلاومما.الكليةالمعرفةببلوغب!يمانهاستمسك
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الفكتوريالعصرفيالفكررجالكبارفإنذلكومعشيء،بكلعليمأإنسانآأبدأ

ولهذا.الوحدةهذهاستيعابعلىالفردوبقدرةالمعرفةبوحدةباعتقادهماستمسكوا

بلغناقدنكونفعندئذكاملأ،تشظيآالتشظيإلىبنادفعماإذاالمعاصرالتيارإننقول

أيضآ،الفلسفةوخاتمةالشخصيةنهايةبلغناقدالآنإنناولربما.العقلانيةالفرديةخاتمة

فيهافائدةلامعرفةنجمعالنحلكذكوروغدونابالكميوتر،استبدالنااليسيرمنوأصبح

نفع.ولا

الرجلوبينالخبيربينالفاصلةالهوةاتساعالتخصصفيالإفراطعننجموقد

سوىيتركالموتشعبهالفكرفتعقد.مشتركةأرضمنشبرأيبينهمايعدفلم.العادي

فيفراغآخلقالذيالأمر،بينهمفيماللتواصلفرصةميدانكلفيالخبراءمنللقلة

نرىوبينما.المتاعوسقطبالنفاياتالفراغهذاملءيتوجبحيث،الشعبيالعقل

مسيرتهيتابعالجديالفكرنرى،النوعدونيةبصحافةوقانعةراضيةالشعبيةالسوق

منالقلةعلىفقطمقصورةوتعابيرهمصطلحاتهونرى،البشرعنمعزولةبأقليات

.الناس

والفكرالشعبيالفكربينتفصلتزالولاكانتمعينةمسافةبأننعرفإننا

ثمةكانتولكن،أبدأستبقىبينهماالفاصلةالمسافةتلكبأنأيضآونعرف.المتطور

توفرهممابكثيرأوسع،الجميعبينوالتفاهمللتواصلمشتركةأرضيةدائمأتوفرثقافات

ديمقراطية،أوالاتساعهائلةثقافتنابكونذلكالبعضيبرروقد.لشعوبهاالغربيةالثقافة

هوالذيالفكريالتثمظيهوإنماالتواصلانقطاعوراءالرئيسيالسببأنأرىولكنني

.الآنبحثنامدار

الأميركيكالتلفزيونوبلاهتها،الشعبيةالثقافةهذهنفاياتأنخلافولا

بحسوالمتمتعينالبشرمنالعديديناغترابعنالمسؤولةهي،الشنمائيةوالأفلام

كلمصدرهيالمقرفةالشعبيةالئقافةوهذه.الإنسانيةبالكرامةصادقوبشعورجمالي

المعاصرالإنسانبانحطاطوينادي،وانحلالهاالديمقراطيةالحقبةبتدهوريقولرأي

والتخصصالديمقراطيةكونهوذلكوراءالسببولكن.المهينالمذلالانحطاطذاك

أبعادفيضاعفالذىالأمر،واحدآتاريخيآمحطأ،ذاتهالوقتوفي،معآبلغاقد

المحطذاكحتىيعيشونكانواالذينالبث!رمنالملايينوتمدينفاستيعاب.المشكلة

المدنيةأنذلكإلىأضف.أبدأباليسيرةليستمهمة،المدنيةمستوىدونالتاريخي

أزمةسيماولا،والشكيةالمعاصرالتعقيدمنأزمةنفسهالوقتفيتجابهكانتالغربية

الديمقراطيةنعتبرأنالتجنيمنإنهنقولولذلك.تقدمفيماعنهاتحدثناالتيالتشظي
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عنمسؤولةبالتأكيدليستفالديمقراطية.الئقافةميدانفيالفوضىعنمسؤولة

توكفيللاحظوقد.زمنأوسبقهاتقدمهاقدالانحطاطفهذا،المعاصرالإنسانانحطاط

لاحظكما،الأخرىالبلدانفيمنهاتمدنأأقلالارستقراطيةالبلدانفيالشعبعامةأن

السائدالمجتمعيعتبرهمابلوغبغيةالشعبعامةنضالتمثلالديمقراطيةأنأرنولدماثيو

الحكمة.طلبنحوالناسعامةاتجهأثينافيالديمقراطيةسادتفعندما.وئمينأقيمأ

سلبجنودالعواميصبحفعندئد،بالديمقراطيةالعسكريةالبربريةأخذتهـاذا

فآنذاكاكتسابيأ،رأسماليآمجتمعأبظلالهاغمرتإذاالديمقراطيةفإنوكذلك.ونهب

ألاعليايتوجبولذلك.والكسبالاكتسابنوازعتسئرهمأفرادإلىالعامةتتحول

قيمرفعفيفشلهعلىالمجتمعنلومأنبل،الثقافيالفشلعلىالبشريةالكتلنلوم

طريقه.تنيركمشاعلسامية

القيمعنالبحث

إلىالماسةبالحاجةشعورهفيتتمثلأخرىرئيسيةأزمةالمعاصرالإنسانيعاني

نأيستطيعالذيالوحيدالمنبعأنفيهشكلاومما.ومعنىمفهومآحياتهتعطيقيم

منالإنسانهذاورثهماولكن.معانيهبأوسعالدينيالإيمانهوإنماقيمهمنهيستمد

قاثلأ:المأزقهذاعنأحدهمعئرولقد.كهذاإيمانوبينبينهيحول،وشكيةشك

وأخلاقه.عقلهقوةوطوقالسياسيةالأنظمةوطوقالدينطوقعلىالإنسانشث"لقد

شيروودروبرتروايةفيجاءوقد."مذاهبهجميعفيتلةالف"لا"كلمةنقشوقد

كنت"لقد:الروايةبطللسانعلىقولهم3691عامفيوالصادرة"المتحجرة"الغابة

وأنأحيابأنالجديرالثميءذاكأجدبأنآملوكنت،بهأؤمنماشيءعنأبحثدائمأ

يعثرونوالوعاظوالفلاسفةوالمسرحيونوالروائيونالشعراءوكان."أجلهمنأموت

خلالوذلكسبيلها،فيويموتوايعيشوابأنجديرةأشياءعلىوآخرحينبين

واليوعية.النازيةضدنضالهمفيالأشياءتلكتمثلتوقد،والأربحيناتالثلاثينات

للأمراضنتيجةجاءتشرورعلىسلبيةصليبيةحملاتبمئابةكانهذانضالهمولكن

قدالذكرالآنفبنضالهمأنهمالواضحمنليسأنهكما،العصريعانيهاالتيالروحية

يؤمنونالذينالناسمنالكثيرونوهناك.القيممنإيجابيلهيكلقاعدةوفروا

الصالحةوالحكومةالعنصريةوالمساواةالاجتماعيكالعدلغاياتسبيلفيويكافحون

ولكن.القضايامنذلكغيرإلى،لبلادهمالاستقلالوتحقيقالفقرعلىوالقضاء

المعيشةمنعالومستوىماذا؟أجلمنالحرية:قائلةتطالعناتزاللااللحوحالأسئلة

فيغاياتتكونأنوالديمقراطيةوالمساواةللحريةيمكنوهل؟غايةأيةأجلمن
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وقيمها؟الحياةأهداتبعضبلوغعلىالمقدرةللإنسانتوفروسائلأنهاأم،ذواتها

والديمقراطيةوالمساواةالحريةتجسيدعندئدبنايفضيأفلا،هذهالحالكانتوإذا

واسعالثراءموفورمجتمعأتبنيخسيسةماديةإلى،وقيمهاالحياةأهدافبلوغبدون

اليومنشهدهاضواحمنروحيةوصحراءسوقيآمجتمعأذلكمعيكونلكنهالرخاء،

الأميركية؟المتحدةالولاياتفي

إلىالعودةفيحينإلىحينمنعلائمتطالعناالراهنةالأزمةخلالومن

سابقآوالشيوعيالكبيرالإيطاليالكاتبصزحوقد.الموروثةأوالتقليديةالمذاهب

الثورةهذهخلالالمسيحيالتراثاكتشافإعادة"إن:قائلآ3()حوله)أسيلونيإغنازيو

بالنسبةوذلك،الأخيرةالسنواتمدىعلىحققناهكسبأهملهو،اليومنعيشهاالتي

الاهتمامأنعشتاقدوثانيةأولىمنالعالميتينالحربينكلتاأنوالحق.جيلنااضميرإلى

إليوت.س.وتأودينهـ..او!الأدبجهابذةإلىسيلونيانضمولقد.بالدين

فيماائبعواأنبعدالدينحظيرةإلىعادواالذينا،مورياكوفرنسواغزينوغراهام

مندرجةأعلىعلىحركةلتمثلهذهالدينيةالصحوةأنخلافولا.غريبةآلهةمضى

إلىالدينعنبحثهمبهمدفعآخرونفكرورجالأدباءوهناك.والمغزىالأهمية

يزالونلاهؤلاءغيرآخرينثمةوأنكما،واليابانالهندكواطىءوغريبةنائيةشواطىء

منحظيرةفيوالغربالشرقبينيجمعدينمنمركبإيجادإلىيسعوناليومحتى

البدئيةالطرازاتأو،العامةالرموزإلىالناسأنظاريونغلفتولقد.مشتركإيمان

س!ول"س!!2()3زيهينرالكبيرينالعالمينأنذلكعلىزد.دينيةخبرةكلوراءالكامنة

ميدانأغوارسبرفيكليأانهماكأمنهمكينكاناغيرهماوآخرين)ألأولس!ع!،(وكيريني

اهتمامأصفحاتهفيسخلأنالحديثالفكرلتاريخأبدآيسبقولم.المقارنةالأديان

فيبرزتفلقد.هذاعصرنااهتماممنأشدالمسيحيةواللاهوتيةالتاريخيةبالدراسات

قوةالوحدةطلبوازداد،مشهودآبروزأالمسكونيةالحركةمؤخرآالمسيحيالعالم

بينالفاصلةالأسوارتحطيمفيالنجاحبعضوالديناللاهوترجالوحققوزخومآ،

بينالانشقاقاساساتهاحجارةوضعالتيالأسوارتلك،والكنائسالطواثفمختلف

نأشكولا.الدينيالإصلاحشئدهاثمومن،الرومانيةوالكيسةالأرثوذكسيةالكنيسة

الكنيسةتاريخفيالنظرإعادةإلىباللاهوتييناليوميدفعالمسيحيةتوحيدإلىالمسعى

حقآليمثلأعظمحبرأوالعشرينالثالثيوحناالباباانتخابأنكما،عقائدهاوفي

المؤتمراتخلالمنإرهاصاتهنشهدالذيالأمر،والوحدةالتوحيدنحوحقبيآانعطافأ

المسكونية.إقامةإلىالهادفة
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نتساءلفإننا،والدينالدينيةللصحوةالمشجعةالظواهرهذهكلمنالرغموعلى

نأعليناينبغيفعندئذ،المسيحيالدينهوالدينكانفإذا.الدينماهيةستكؤنهعما

ويظهر.وتنقيحأتعديلأفيهنعملأو،فيهالواردةالأساطيرمنكليأتجريدأنجرده

التكيففيرغبتهاتحقيقفيالمسيحيةتعانيهاالتيالمآزقبعض"الدنيويإاللاهوت

لإيقاعوفقأللسيرالجادسعيهفيالدنيوياللاهوتهذاولكن.الحديثالعصرمع

الحركاتبعضأنالطريفومن.محتوىكلمنالمسيحيةجردقد،الأشياء

مظاهراتيقودونانطلقواالذينالإكليروسرجالبعضتزعمهاقدالمسيحية

وكانوا،العصرتيارمجاراةفيمنهمحبآالقيثارةويعزفونالأغانيويشدونالاحتجاج

.والطقوسالمذهبحيثمنجوهرأمسيحيهوماكلمنتحررواقدبأنهميفخرون

تنازلاتكانتإذاعمايتساءلونالمعاصرةالمسيحيةالبدعنقادوجدتوهكذا

وموضوعآ.شكلآالمسيحيالدينعلىستقضيللدنيويةالكاسحةالمسيحية

بارزأميركيناشرعن!الدينية"المناظيربعنوانالكتبمنسلسلةصدرتوقد

أملأالأساسيةالروحيةالاهتماماتفيللبحثمكزسةالسلسلةهذه"إن:بقولهوقدمها

.واضحأ!تحديدأالإنسانعقيدةبتحديد

الدينبينوتفرق.وحيرتهالمعاصرالإنسانبشكوكالسلسلةهذهوترشح

مقدسشعورهـانه...وطموحاتهالإنسانأحاسيسأنهعلىالدينوئعزف.واللاهوت

.ومتسام

منصفوةبهاويقومقاممحاولةهي"الدينية!المناظيرالسلسلةهذهأنوالحق

اللذينوالسكينةالصفاءنفوسناإلىيعيدمعتقدإلىإرشادنابغية،العلماءمنالعالمقادة

فالبشر.الصاروخعصريحققهاالتيالميكانيكيةالالصاراتبيناليوملهمامكانلا

بتطلعاتيذكرناالذيالأمر،النفسيةوالسيهنةالروحيالصفاءإلىهذافييتطلعون

الناسلشعورتقديرنامعونحن.الرومانيةالامبراطوريةتدهوحقبةخلالالرواقيين

غير،عنهويعئرونيقولونهلماوتقديرناوضرورتها،الروحانياتإلىالماسةبالحاجة

الحقيقي.الدينميدانفيمثمرأسيكونالغامضالحنينهذاكانإذاعمانتساءلأننا

وعلى،"الدينية"المناظيرالسلسلةتلكفيصدرتالتيوالكراريسفالكتب

منفجرأبأنالاعتقادعلىتشجعنالالكنهاممتاز،بللارائعبعضهاأنمنالرغم

الأوحدالمثلبداهةليستالسلسلةهذهولكن.العالمعلىيطلدينيانبعاث

الصادقيالمسيحيينمنغفيرأعددأاليوميعرفالكوكبهذالأنوذلك،والحاسم

وقناعةراسخإيمانعنالبوذيةاعتنقواغيرهمآخرينويعرف،بالمسيحيةالإيمان
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يتسوقونانطلقواالغربيينمنالفكرورجالالمثقفينأنأيضألنايبدوكما،ثابتةضميرية

.شيءبأيالإيمانعنعاجزونلنا،يظهركما،لكنهم،جيدةأسطورة

الفلسفةأسلوبيخالطالأخلاقيةالصدميةمنمقدارأثمةأنالبعضويقول

تحضناالوجوديةالفلسفةكانتإذاأما.سكسونيالأنجلوالعالمفيالسائدالاكاديمية

نعتقد،هكذالأنناوذلكالشيءهذايكونهعماالنظروبغض،مابشيءالإيمانعلى

يستطيعأخلاقيمعتقدمننوعأييوجدلابأنهلناتقولالمنطقيةالوضعيةالفلسفةفإن

يأمع،الصلاححيثمنمعتقدكليتساوىوبهذامعقولأ،دفاعآعنهالدفاعالمرء

كتابفيوردوقد.الأفضلأوالأصلحهويكونمعتقدثمةليسلربماأو،آخرمعتقد

والصادر"المنطقيةالوضعيةالفلسفة"نقدبعنوانالمعروف)4،0)(جود)8(.م.!.ك

مابقائهاعلىالحفاظمجتمعأوطائفةأوجماعةأيةتستطيعلا9:قولهم0591عامفي

والكذبوالقسوةكالقتلخاطئةأشياءثمةهناكبأنالعميقالإيمانتؤمنلم

كونهاعلىالبرهاننستطيعلابأننالنايقولونفلاسفتنافإنذلكومع.إلخ...والغدر

."انفعالأوعاطفةهوىبهانطقذاتيةتعابيرفقطأنهاإذ،خاطئة

يشحنلمما،بالقوةحضارةأيةتتمتعأنيمكنإولا:فيقولجودويستطرد

رسمالأعمالهذهكانتوسواء،هامةبأعمالالقيامبغيةالفعلبطاقاتأبناءهااليقين

لنايقولذلكومع،وزراعتهاالأرضفلاحةأوللفولاذمصانعبناءأوزيتيةلوحات

أنهيعنونوبهذا،قيمةايةصحةمنالتحققأبدآنستطيعلاإنناالمعاصرونالفلاسفة

بها".يؤمنأوالمرءبهايستمسكبأنجديرةقيمةثمةليست

منوطبيعيانجانبيانمنتجانهماوالنازيةالشيوعيةاإن:قائلآجودويضيف

ليسولكن،مذهبإلىماسةبحاجةهمالبشرمعظموإن.والعدميةالشكيةمنتجات

".مذهبأيعليهنقيمأننستطيعالتجريبيالعالمفيشيءثمة

شكلاوهو،جورهفيمفرطأفلاسفتناأصدرهالذيالحكمهذاكانإذاأما

الحقيقة.بعضعلىيحتويأنهإلا،كذلك

نزلتالتيذاتهابالنازلةمهددةمثلآ،التحليليةالمدرسةكفلسفة،الفلسفةإن

إذاالفكرإإن:الواقعهذاعلىمعئقأنولزديفيدقالولقد.الوسطىالقرونبفلاسفة

القرنفيالفيلسوتكانولقدحتمآ،ستذبلالحياةفإنعنهافصلأوالحياةعنانعزل

الخبرأنواعجميعتعدلمحيث،الخاصعالمهإلىفأكثرأكثرينسحبعشرالرابع

ذاتهيفترسالفكروجدتوهكذا.والاستنتاجاتالتعاريفتضبطالأخرىالبشرية
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علىكليآينطبقهذانولزقولبأنخلافولا.شظاياأأوهتاماتإلىويتحول

والانحطاطالتدهوريعني،نولزقولصحإذا،الذيالأمر،المعاصرينالأكاديميين

وفذلكاتفلاسفتنابراعةمنتشهدهمماالرغمعلىوذلكالعصرنهايةويعني

النهضةعصرثورةولكن،أيضآفلاسفتهاالوسطىالقرونلأواخركانفلقد.تحاليلهم

طريقها.منأزالتهمالدينيوالإصلاح

يتفحصأنللعقلنتركأنالبتةالخطأمنليسبأنهمجيبينالفلاسفةيقولوقد

هذابقولهمالفلاسفةوأن.اللامعقولالهراءيسودحيثوالسياسيةالأخلاقيةالقضايا

والنقديالمعقولالفكرقيمةلكنها،الأعماقفيكامنةقيمةوجوديؤكدونإنما

وإن.القيمةهذهينكرونالغربيينمنجدآقليلآعددأأنفيهريبلاومما.والتحليلي

مابأوسعنوافقأنعليناالمستحيلمنيجعلالذكرالآنفالفكربقيمةالاعتراف

منالذروةبلغالذي،الغربيفالإنسان.للقيمدينيتوكيدأيعلى،معنىمنللموافقة

يأعلىالعثورعنعاجزفإنهولذلك،وهمكلمنومحزرالتعقيدفيمفرط،الثقافة

حالهولسان،ذاتهفييؤمنأنيحاول،باليأسمدفوعآ،وهو.بهالإيمانبغيةشيء

الوجوديةطريقمعالميحددالذيالأمر،القيمابتداعفيبطوليماشيءبوجوديقول

عمليةأنعلىبتدليلهامغتبطةالأكاديميةالفلسفةأنويبدو.بسارتروانتهاءبنيتثهابتداء

التيقضاياهالائحةمنتسقطهافإنهاولذلك،للعقلمنافيةعمليةهيالقيمابتداع

والعقل.المنطقيعالجها

يصدرماجميعأننجدالضوء،هذاعلىالمعاصرالفكرفينتأملحينماونحن

التحليليقومكيالأساطيرفيهاتقامحيث،والحبوطالخيبةفيدراساتهوإنماعنه

منالمتحدرالوضعيالفيلسوفالحلبةزواياإحدىفينشهدفنحن.بتدميرهاالمنطقي

وبالقصدبالقيميقولمنكللذبحومستعدأ،النصلالحادةسكينهشاهرآهيوم

فقط.المشهودةالحقائقبغيربالإيمانلنايسمحلنالفيلسوفهذاوإن.إلخ...وبالئه

أخرىزاويةفيون!ثمهد.الطبيعيينوالعلماءالعلماءمنجمهرةالفيلسوفهذاويردف

العالممنوحتىالشرقمنبعضهااستيرادجرىفقد،الأساطيرأنواعجميعالحلبةمن

منها.جديدجزءوابئدع،أوروباماضيقاعمنالآخرالبعضواسئخرج،البدائي

طعناتتتجنبأنوتحاول،معقولةوغيرعنيفةتكونماكثيرآالأساطيرهذهأنوالحق

إلىاليائسحاجةفيالمعاصرالإنسانأنومع.المحضةتوكيدهابقوةالحادةالتحليل

الأساطير.هذهمنبأيالإيمانيستطغلاأنهغير،الدين

بوصفه،بالذاتبالتاريخإيمانههواليومالإنسانبهيقومإيمانفعلآخرولعل
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كماولكن.بهالاسترشاديمكنناوهدفمخططوذات،البشريللتطورطبيعيةعملية

الوضوحلهأنموذجعنلنايكشفلاالتجريبيالبحثفإن،أشرناأنلناسبق

أعمى.إيمانمنبفعلإلاالتاريخيالتطورعمليةتأكيدنستطيعلاولذلك،المطلوب

يعطيأنيحاولالذيالطبيعيالأخلاقيللمذهبالأخلاقيالإفلاسأنجدالولا

الماركسيونإفلاسهعنالكشففيتساوىقدتاريخيةحقبةمنيتلولمامطلقةقيمة

إلىيتطلعوناليومهذاحتىالناسيزالولا.الاجتماعيونوالداروينيونالدغماتيون

عليهميتوجبماإلىيرشدهمضوءمنبصيصعلىبالعثورأنفسهممعفلينالتاريخ

2())ء*ولهجوفنيلديبرتراندالعاقلالفرنسيالعالمذاكنسمعوهكذا.بهالإيمان

يبذلوندائمأكانواالبشرأننجد،الحجريالعصرمنذالتاريخفيتأملناإذاإإننا:يقول

أنهأستنتجأنعلييتوجبكمؤمنهـانني،نوعنامعيتناسبمماإذنوهذا،عملياتهم

خير".هوهذافإنلذلك،الثاكلةتلكعلىبهقمنابمانقومأنمناالمطلوبمنكان

والطمعوالتعذيبالحربذلكفيبماونوعنا"يتناسب"ماكلنقلدأنينبغيهلولكن

يجب،البشريةالمميزاتلتلكتتصدىالقيممنمجموعةأيةإن؟والاستغلالوالفساد

المكشوفسجلهخارجمن،بالذاتالإنسانخارجمنتأتيأن،المطافنهايةفي

كتلك؟قيمعلىنعثرأينولكن.فعلهماتدوينجرىحيث

يصزونالذينأولئكمحاولة،الإيمانلتوكيداليائسةالمحاولاتتلكبينمنإن

،البريطانيونفالتجريبيون.إيمانلأيالمحكتكونأنيجبالعلميةالحقيقةأنعلى

يصمدلاشيءبأيمقتنعينغيريزالونلا،غيرهموآخرونولول(اء33)ارسلكاللورد

"حالما:قائلآرسللاحظوقد.النقديالعقلوأمامصحتهمنالتجريبيالتحققأمام

فإنصحيحآ،المعتقدذاككونعداماسببلأينتيجةهامهومعتقدأيبأننعتقد

يونغحقائقأبدآيعتبرلنرسلإننقولولذلك.أمامنا"ستنتصبالشرورمنجمهرة

مرارآهكسليجوليانتحدثولقد.للبرهانقابلةحقائقالأزمةولاهوتييوالوجوديين

الإنسانيالمذهبوعنالارتقائيالإنسانيوالمذهبالعلميالإنساني"المذهبعن

فيهبماواضحآكانهكسليولكنشديد،غموضهذامصطلحهيكتنفوكان.أالعادل

وثانيأمثلآ،كالبوذيةأخرىكلاسيكيةولأديانللمسيحيةبغضائهحيثمنأولأ،الكفاية

مننوعهـالى،للدينبديلمننوعإلىالحاجةبأمسالغربيالإنسانبأنيقينهحيثمن

العلم،تربةفيجذورهويضربالظروفمعالتكيفعلىوقادرمتكاملفكريمنهاج

المنظردعوةمنقريبهذاهكسليقولهـان.بالقيمتزويدهعلىقادرأذلكمعويكون

الجنسية،لأميركيواالمولدالروسي3()7()ولأ!اهعهسوروكين.ا.بلاجتماعيا

24م/الأوروهـالحديثالفكرتاريخ
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متكاملفلسفيمذهبفيوالعلموالفلسفةالدينعوالمفيماأفضلبجمعوالقائل

بهقالالذيالإنسانيةبدينالشبهكلشبيهالإنسانيهكسليمذهبأنلناويبدو.واحد

وجوديينمنالنقادولكن.البشريةالطبيعةنعبدأنمنايطلبإنهحيثمن،كومت

بتلكالأخذإلىبناتفضيالإنسانبعبادةلناهكسليمطالبةأنيرون،ولاهوتيين

ثمرتيوالشيوعيةكالنازية،بالذاتهكسليجوليانيرهبهاالتيالتوتاليتاريةالأنظمة

جولياناللامعالعالمهذاقالولقد.(الأعرافجميععلى)الثورةوالتيتانيةالإلحاد

يستطيعالإنسانإنللأونسكو،العامالمديرمنصبشغلمنأولكانالذي،هكسلي

اللامعقولية.عصرفيالعقلصحةإلىطريقهيجدأنالعلميالعقلبواسطةفقط

الإنسانإدراكالنتيجةهيجود،يقولكما،الدينإلىالحاجةكانتإذاأما

طوالأبدأيشعرلم،لإنسانإننقولفعندئذ،مبالولاغريبكونأماموعجزةلتوحده

مالكآالمعاصرالإنسانأصبحأنفبعد.اليومبهاشعورهالدينإلىبحاجتهتاريخه

التيالكونيةالقوىجبروتيدركأنعليهيتوجبنشهدها،التيالتكنولوجيةللأجهزة

وهذاالقمرإلىبالإنسانأرسللقد.وأهوالأهوالمنعليهتنطويوما،يجابهها

فضاءسبرفياسترسلإذاومرعبةغريبةمغامراتمنينتظرهفيماالتأمليستوجبهالفعل

الفلسفيالكاتبقالولقد.أخرىعوالممنفيهيوجدقدلمانظرآاللامحدود،الكون

منرماديقناعتحتاليومتختفيالإنسانروح"إن:صموئيلاللوردالشهيرالبريطاني

لاحيويةهذاعصرنافيأظهرتقدالإنسانهذاروحولكن.والشكوالقلقاللايقين

يذكرناماالشجاعةمنوأظهرت،جديدةقيمتوكيدبغيةعدائيآكونأوتحذت،تقهر

."بروميثوسبأسطورة

طالمايلتئملنالانشقاقوهذا.عميقآانشقاقآتعانيتزاللاالغربروحأنغير

يعذبالمأزقهذاأنوالحق.والثكالريبةإلاتثمرلابمعرفةتحتفظالغربيةالروحأن

فرنسفرواية.إبداعآوأخصبهاح!آالعشرينالقرنفيالغربعقولأرهفوعذب

الذينأولئكعنعبثأالباحثالمعاصرالإنسانتصؤر""القلعةالرمزية)!ول!،(كافكا

عمابحثهفيالشديداهتياجهويصور،يكؤنهوأنيفعلهأنينبغيالذيمالهسيقولون

مماثلة،يائساستغاثةتكمنكافكاوصفهالذيالشعورهذاوراءبأنلنشعروإننا.ذكرنا

الذيالأمر،ومفكريهالغربكتابأعمقبهايصرخالتيالبدائيالإنسانلاستغاثةتمامآ

فعلردودوالشيوعيةوالنازيةالفاشيةتكونوقد.والدهشةالاستغرابنفوسنافييثير

...فعلفيالحريةوعلىالشكعلىأقيصتحضارةتعانيهاالتيالثقافيةللأزمةيائسة

لافتقارالغربيينغيرالمفكريندهشةسببعنلنايكشفالمأزقهذاأنوالحقماذا؟
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مالكشارلالدكتورالعربيالفيلسوفلاحظولقد.بنفسهالإيمانإلىالظاهرالغرب

هذانتيجةوإن،الخارجومنالداخلمنوقؤضأضعفقدالغربيالعقلإإن:قائلأ

نشهدهمماالرغموعلى."بنفسهللإيمانالعقلهذافقدانكانتوالتقويضالإضعاف

التسليمعلينايتوجبلكن،الكارثةتحديفيشجاعةومنونهضةانبعاثظواهرمن

استنزفقد،لنايبدوكما،الأوروبيفالعالم.المعاصرةأوروبافيالمشهودبالانحطاط

وسطنعثرلاأنناالمفارقاتأعجبومن.الحاليةظروفنافيللاستعمالالصالحتراثه

نجدهماكلبل،نفوسنافيالرضاعلىيبعثشيءأيعلىكتراثناالثراءعريضتراث

نحتفلوأنعبثالحياةأننقررأنعلينافهل.سحرهافقدتمكرورةمبتذلةأشياء

لاحظولقد.الأدبصفوفيتصدرانالعبثيةوالروايةاللامعقولفمسرح.بعبثيتها؟

محاولةكلعنتخلواقدالموسيقيينالمؤلفينطليعة"إن:قائلأ)ح!،صأ(كيججون

أصواتهنالبيئةعنيصدرمالشجيلفقطاليوميقومونوهم،فنيةقطعةلتأليف

كماتعزفأنالجوقةآلاتمنموسيقيةآلةلكليسمحونأنهمأو،وضجيجوصراخ

والنحت،الزيتيالرسمفيأطنابهاضاربةالفوضىأنذلكعلىزد."وتهوىتشاء

اليومنرثيأنناقلناإذانغاليولا.شهركلتتبدلهمجيةلباعاليوميخضعاناللذين

هذالاحظناوقد.بمعنىككلوالثقافةبمفهومالفكرحقنإلىترميمحاولةأيةلحال

يجريحيث،الروايةفيالشيئيةمذهبوفيالفلسفةفيالظاهراتىالمذهبفيالتيار

البرهية،الذهنيةالحالةوعلىالشيءعلىأي،فقطالخاصوعلىالحاليعلىالتركيز

وأمنهاجلوضعمحاولةأيةرعبمنبشيءوالشيئيونالظاهراتيونيرفضوحيث

يصادفونهمماأعمقمعنىأومغزىأياستخلاصحتىأو،شاملةأيديولوجيةصياغة

منعالمفيبسعادةالعيشمستقبلأنألفقدوربما.تجاربمنيختبرونهأوأشياءمن

بدونطويلآتعيشأنبثقافتهاالحضارةتستطيعهلولكن.وبرهيةمباشرةأحاسيس

بدءاليومنشهدوهل؟البدائيةالحقبةإلىبالعودةعلينامحكوموهلاستمرار؟أووحدة

؟جديدةتاريخيةدورة

مالرو)9(أندريهأدبفيدراسة)عءأ"!ف!(رايترروليمالناقدمؤخرأوضعلقد

عصرناوشاتوبريانوالسياسيالفنيوالناقدوالروائيالثوريفمالرو.وفكره)*ولء،1،ول(

الذيالمأساويالمأزدتىمنالخلاصيجدأنحاول،وباسكالوشبنغلرنيتشهوطفل

بأنجديرهدفعلىالعثورإلىبسعيهذلكحاولوقد.المعاصرالإنسانيعيشه

علىاستقرأنهلنايبدولالكنه،الأهداتمنالعديدالعديدحاولأنهومع.يلاحقه

وبقيكانإنهإذ،الباروكيالإنسانحالعنحالأيختلفلامالروف!نولذلك،هدف
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عنه،ويرضيانبهيسفمانومونتينهرقليطجعلالواقعوهذا.دائمةحركةمنحالفي

هووحدهالتغيرأنويريان،وكاذبالزوالسريععالمغيريريانلاهذينأنحيث

مونتين،أوهرقليطحل،الحلبهذاسعيدآليسالغربيالإنسانولكن.الوحيدةالقيمة

ذاكعلىالعثورعنعاجزأنهلنايبدوولكن،مطلقشيءعلىيعثرأنعليهيتوجببل

المطلق.

التالية؟المرحلةماهية

بينالتوتر،بالتوترابتليتالتيحضارتناجوانببعضإلىأشرناأنبعد

فيالانحلالظواهربعضإلىوأشرنا،والإيمانالعقلبين،والإنسانيةالتكنولوجيا

الحضارةوليست،حضارةكلأنإلىأيضأنشيرالاالظلملمنفإنه،الغربحضارة

منابعتملكالغربيةالحضارةبأنعلمآ،الصراعاتتلكمثلتجابه،وحدهاالغربية

روايةفيوردوقد.أزماتمناليومتعانيهمالمجابهةتؤهلهاالتيالحيويةمنهائلة

منعادأنبعدوضعهاالتي"الآليوالإنسان"اللوطسالشهيرةس!ه،(حا،3)3كوستلرآرثر

قوله:وردأقول،ويابانيهنديمنالفكروجوهبعضدرسحيثالشرقإلىرحلة

عدتثمومن،الخيشمنمسوحأولابسبالرمادرأسيمعفروأنارحلتيبدأتلقد9

.أوروبيآ"بكونيفخوروأنا

عالميتينحربينأعقابفيبنفسها،ثقتهااستعادتأنبعدأوروباأنجدالولا

تراثهامنابعإلىعودتهاخطواتآخربعديومأتتسارع،القرنهذافينشبتامرعبتين

مشهودةزخومعنتتكشفدائمآكانتالغربيةفالحضارة،ذلكفيغروولا.وتقاليدها

كانحضارتناتاريخبأن،مغالاةدون،القوليستوجبناالذيالأمر،وتجددانبعاثمن

القرونأعقابفيجاءالذيالنهضةعصرتاريخحتىوأنه،وانبعاثنهضةتاريخ

العتيقة.الكلاسيكيةالحضارةاكتشافإعادةعلىقاموتجدد،بعثتاريخكانالوسطى

حقبةأزماتبهاعصفتالتيفأوروبا،عديدةأمثلةمنواحدلمثلالحقيقةهذهوإن

وفكريعلميبانبعاثعثمرالسابعالقرنخلالخرجت،الرهيبةالدينيالإصلاح

نأذلكإلىأضف.العتيقةوالمعطياتللموادالمبدعالاستخدامعلىقائموتجدد

الغربيةالحضارةاستطاعتأوروبا،أركانهزتالتيحروبهابجميعالفرنسيةالثورة

الديمقراطيةأنننكرلاإننا.الثقافيتراثهافيتدمجهاأنعشرالتاسعالقرنخلال

ولكننا،مشهودأتحديأهذاعصرنافيتفلالصناعيةوالتكنولوجياوالتخصصالكتلية

للغايةضروريالغدإن.عليهوالانتصارلهالاستجابةعلىقادرةحضارتنابأننعتقد

مرورفمع.التاريخكتابةوراءالسببكلالسببهووهذا،معانيهوإدراكاليوملفهم
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والأفكارالأحداثتكثمفإذفعلأ،متباينةمناظيروهذهمناظيرهللماضييصبحالزمن

نأينبغيوهنا.وفوضىتشوشمنحالفيتبدوكانتأنبعد،معنىعنوالنظريات

المذاهبتلكفإنولذلك.بالمستقبلالتنبؤعنأبدآعاجزالمؤرخإنفنقولنستدرك

لمومستقبلوحاضرماضي!منالتاريخمفتاحعلىعثرتبأنهازعمتالتيالتاريخفي

يتقنعلاهوتمنمعينبنوعالإيماناليومأبدأنستطيعلافنحن،احترامبأيتتمتعتعد

هيالصورهذهأنومعجديدةوأشكالأصورأأبدأيخلقالارتقاءهـان.العلمبقناع

ولكن،ممكنأمرالمحظوظالتخمينإن.بهاالتنبؤنستطيعلالكننا،الماضيثمرات

نتنبأأنالعشوائيةفمن،فقطالبذرةعرفناإذافنحن.مستحيلأمرالمنهاجيالتنبؤ

تبقىالنهائيةالنتائجأنإذ،التاريخمعحالناأيضأهيوهكذا.منهاالنبتةبمستقبل

المرحلةهذهومنفيها،كناالتيالمرحلةرؤيةعلىقادرونفنحن.لدينامجهولة

.احتمالاتوتبقىتكونولكنها،المستقبلفيالاحتمالاتبعضنخضنأننستطيع

والأمورالإنسانشؤونلتنوعإدراكأالناسأوسعيكونقدالمؤرخأنفيهريبلاومما

عليها.الطارئة

الغربعلىالمتوجبمنبأنهالقولهوألا،اليقينيقاربتخميناليوموهناك

اتصالهوأن،حتمأبهاسيحتكالغربوأن،الغربيةغيربالشعوبالمثمرالاحتكاك

إلىذلكيتجاوزأنيجببل،الثريةالشرقيةالحضاراتعلىمقتصرأيكونألاينبغي

الأمر،التاريخدخلتاقدوأفريقيافآسيا.الغربيينمنللبدائيةالأقرببالشعوبالاتصال

إن9:يقولاص!()4ءأاليادألبروفسوركتبوقد.جديدةأبعادآالغربيللإنسانوفرالذي

وأاحتقرتإذا،والتدهوربالعقممهددةستكونثقافتها،سيماولاالغربيةالحضارة

الحياتيةالأوضاعويفهميطلعأنالغربوعلى.الأخرىالحضاراتمعالحوارأهملت

تلكوبينبينناالمواجهةهذهوأن،الغربيةغيرالشعوبمنالعالملهذاوالثقافية

بخاثةوهذااس!(،4،أ)حإليادالبروفسورويضيف.أنفسنا"فهمعلىستساعدناالشعوب

قدالغربيالفكرعلىطرأتالتيالحديثةالتطوراتبعض"أن،المقارنةالأديانفي

ذلكفيبما،العمقسيكولوجياالتطوراتهذهومن.المهمةبهذهللقيامالغربأعذت

وزبدة.النفس)ديناميكا(بزخوميةارتباطهحيثم!تالأسطورةبعالميونغاهتمام

نيتشهعصرفيحدثالذيواللاواعياللامعقولاكتشاففيالماثلةأنها،القول

."الفنفيالرمزيينوعصروفرويد،

فيأبحاثهمعنالثقافةأنتربولوجياعلماءينقطعلمالتاسعالقرنأواخرومنذ

والدينالأسطورةدورفيبنظرياتخرجواوقدالمعاصرالبدائيالإنسانسيكولوجيا
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العقلانية-وأوروباالمسيحيةأوروباجانبأطرحتهمماالكثيروأصبح.الشعوبحياةفي

للعقلالبدائيةالنشاطاتعنكثفإنهإذالشديد،للاهتماممحطآ-خرافيأهراءبوصفه

ظاهرةوثمة.عاديأاهتمامآكونهيتجاوزالدينبعنصرالاهتمامهذاأنكما،البشري

،شتراوسليفيكلوداللامعالأنتربولوجيالعالمفيوتمثلتتبدتعميقمغزىذات

فأبحاثه.المعاصرالفرنسيالفكرفيالنفوذوأوسعالأثرأشدالعالملهذاكانإنهإذ

فينفاذةبصيرةعنتتكشفالبدائيةللمجتمعاتتحاليلهافيوالعميقةتقنيتهافيالبالغة

ثقافاتها.بمختلفالإنسانيةالحضاراتجميعأغوارسبر

العالمبينأوا،والشرقالغرببين"الحوارئغرقأنالضروريمنوليس

بينالتوفيقعلىقائمةثقافةمنعالمفيالغربيةالحضارة،البدائيوالعالمالمتمدن

الغرباكتشافعنيسفرقدالحوارذاكفمثل.ذلكيحدثقدبأنهعلمأ،المعتقدات

يوقظقدالحوارفهذا.دقيقآتحديدأالجوهرهذامعالموتحديدشخصيتهلجوهر

كلإزالةعلىقادرأنهكما.المنهكةشكيتهامنوينقذهاغفوتهامنالغربيةالحضارة

الخلافاتنشوبمخاطرمنالكثيرعلىيقضيوبذلك،الحضاراتبينتفاهمسوء

واسعأوتبادلآ،وتخالطتمازجمنضخمةعملياتاليومنشهدإننا.الحروبواندلاع

الفكريةللمعاهدتقدمسخيةومساعدات،العالمجامعاتمختلفبينالأساتذةفي

الوضوحواضحةغيرتزاللاالذكرالآنفةالعلمياتهذهثمرةأنومع.الدولية

ماذاأما.الإنساننظرةفيثورةمننوعآستستتبعأنهاالمحتوممنأنهغير،المطلوب

وندهامتحدثلقد.بذلكالتنبؤعلىقادرأإنسانثمةفليس،الثورةهذهنوعسيكؤنه

بأنوأعتقد.مشتركعالميقالبفيالةغؤلب"العالمي"الإنسانعنألثاس!يأ()3لويس

ثقافةالأميركيةللأمةليستلأنهنظرآ،المطلوبةالقولبةعمليةيمثلالأميركيالشعب

العالموأن،الحديثالآلةعصرنتاجهمفالأميركيون.قوميةحضارةأووطنية

!"التأمركهذاأنالأوروبيالفكررجالبعضيعتبروقد.آجلآأمعاجلأ""سيتأمرك

،التأمركمنمعينآحدأبلغتقدأوطانهمأنمنالرغمعلى،الموتمنأسوأسيكون

ومشتقاتهاالحديثةالتكنولوجياتغلغلهوبل،تأمركأبالفعلليسذلكبأنعلمأ

ولاالآلةتكنولوجيايخترعوالمفالأميركيون.مجتمعاتهمفيالثقافةوديمقراطية

موسمفيوهماالأميركيةالمتحدةالولاياتإلىانتقلتاقدفهاتان،الديمقراطية

التثقيفقوىمنفاعتينقوتينأصبحاوالسينماالتلفزيونأنذلكإلىأضف.إثمارهما

يكونوقد.متينبرباطالعالمأقطاربينربطتاقدوالصناعةالتجارةأنكما،العالمي

مثلأ.نيويوركمدينةعنمجلوبةنسخةإلىتتحولطوكيومدينةالمرءيرىأنالمحزنمن

الإسكندرامبراطوريةشهدتهفلقد،التاريخمنمضىفيماحدثقداليوميراهماكلولكن
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عنستسفرالتوفيقمنالواسعةالعمليةهذهبأنمؤملينتراناوهكذا.روماوامبراطورية

وانحلاله.القديمالعالمتدهورعنالغربيةالحضارةنشأتكما،جديدةحضارةنشوء

يكوناأنلهماوينبغي،مستمرانالتمازجوهذاالحوارهذافإن،حالكلوعلى

النظرياتعالمفيجذريتبدلحدوثيؤكداليوميجريفما.مستقبلنامفاتيحأحد

نأيجبالقادمالقرنفيسيتلوهاماوأن،دقيقةبمرحلةنمرأننالناويبدو.والأفكار

القديمةالأيدلوجياتأنمنالرغموعلى.الكوكبهذاظهرعلىالإنسانمستقبليقرر

إلىقدمأيخطوالاجتماعيالإصلاحنحوالزحفأنغير،وضياعتشوشمنحالفي

مناستئصالهاينبغيالتيالفظيعةالشرورمنالعديدهناكوإن.وباستمرارالأمام

أكثرالعملنجعلوأن،الفقرعلىنقضيأنفيجب.والاقتصادوالثقافةالمجتمع

المجتمعيتحديانالسكانوتزايدالأتوماتيةوان.كآبةأقلالمدنيةوالحياة،إبداعأ

حتىيختنقأومعهماويتكيفيستوعبهماأنإماالمجتمععلىوأنه،خطيرأتحديآ

المؤلفاتمنعددمؤخرآصدروقد.وبشروبضائعآلاتمنينتجهبماالموت

دارندورفرالفوكتاب،آرونريمونكأبحاثالحديثالاجتماععلمفيالمرموقة

ماركسية""دراساتكتابمنضخمةوأجزاء"الصناعيالمجتمعفيوالنزاع"الطبقة

هذهتناولتوقد.فيتشرالدكتورباشرافول+(6)ولح!ولأتوبنجنجامعةعنالصادر

حدإلىالماركسيةفيوتوسعت،والتشريحبالتحليلوالماركسيةماركسكارلالكتب

البتة.بهتسمحأوتتسامحأنالماركسيةللدغماتيةيمكنلا

آمالهوخيبةونزاعاتهوصراعاتهبطبقاتهالصناعيالمجتمعأنخلافولا

الحادةالأزمةوإن.الغربيةللحضارةبالنسبةأساسيأأمرأذلككلمعيزاللا،وحبوطه

تلك،الاجتماعيةعشرالتاسعالقرنأيدلوجياتانحلالعنناشئةبهايمرالتي

وبترقباتالتاريخبمساررومانسيةومعتقداترؤيويةأديانأكانتالتيالأيدلوجيات

تلكبرهنتولقد.مانعةجامعةوبتفاسير،كاملةشاملةوبحلولمسيحيلخلاص

الذيالأمر،بالبشرنزلتكارثةبللا،الضررشديدةأنهاعلىالخرافيةالمعتقدات

والخرافة.الأسطورةعربةعنكليآتختلفبعربةالاجتماعيالإصلاحربطيستوجبنا

عقيم؟خاطرةالخاطرةهذهأنأمومتعادلآ،محايدأعلمآالمرجوةالعربةتكونفهل

ولم،والأساطيربالعفاريتمسكونآخرميدانهيالخارجيةالشاسةأنوالحق

يستوجبالذيالأمر،معقولأوعقلانيعلمإلىاخئزلتأناليومحتىأبدآيحدث

تثقيفيستلزمكما.الخارجيةللسياسةعامةمفاهيمإيجادوالسياسةالتاريخعلماء

علىيفرضمماوهذا.تعقيدأأشدوتحاليلنظرياتوفهملتفهمواعدادهاالجماهير

الوحيدةوسيلتناوإن.الثقافةمنعاليةدرجةعلىوجمهورأفضلصحافةإيجادالبشرية
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المعقدالجماهيريالمجتمعتكييففيتتمثل،فعالةنشطةالديمقراطيةعلىللحفاظ

توركفيلديوالكسيسأرنولدماثيوطرحهاالتيفالأسئلة.فهمهمنالفرديمكنتكييفآ

ماوالعقلالذكاءمنللديمقراطية"هل:عنهاالإجابةطالبةتلحتزاللابعيد،زمنمنذ

.سليمأ"؟حلآومشاكلهاقضاياهاحلومنأرقىثقافةتوفيرمنيمكنها

الفنانينأولئكنعيدأنوالفنالأدبميدانفيالأزمةمنالخلاصويستلزمنا

إلى،المجتمععنالمغتربين،للأعرافالمتحدين،المتوحدينالأفراد،المتمردين

كاتبأوأديبأوفنانكلعلىيتوجبفهل.مجتمعيينوجعلهمالمجتمعأحضان

فهل،ذلكعليهالمتوجبمنكانهـاذاالجمهور؟منالمعارضموقفيتخذأنمباع

ويجيءالاغترابسيتلوالذيوما؟المجتمععنالشاسعالبعدهذامثليبتعدأنينبغي

يمكنلاالمعاصرةالبوهيميةبهتنضحالذيالمتهوراليأسذاكإن؟الجماليةأعقابفي

أثريتكررأنيجوزلاولكن،عظيمأثرورامبولبودليركانلقد.ويستمريتمادىأنله

سؤالأيزاللا،الدينكمستقبل،الأدبمستقبلإن.أبديآتكرارآالفنانانهذان

سيكونهعماالكبيرالسؤالمنفرعهوالسؤالهذاأنننكرلاونحن.وملحأمطروحأ

الأوروبيينوالمفكرينالمؤرخينمنللغايةقليلعددقامولقد.بالذاتالثقافةمستقبل

فيجذورهاوالضاربة،الموروثةالأوروبيةالثقافةصورةبإحياءالماضيالقرنخلال

مدحقبةفيوالمولودة،المثقفينمنصفوةقادتهاوالتي،الكلاسيكيةالثقافةتربة

هـانها.وموروثاتناتراثناالشديدالإضعافأضعفالذيالمدهذا.الجماهيريالإنسان

فيتثيرصورةوهي.أورتيغا)22(إلىفياسبرزفنيتشهكيركغاردمنالممتدةالصورة

ا"لمقولةحوليتمحور،مضمونمنلهاماكللكن.والرثاءالتفجعمشاهرأشدالنفس

التصنيعبأنقولهاحيثمنأما.الحديثالإنساندمرتقدالديمقراطيةبأنتزعمالتي

.وهراءسخفقولفهووالانحطاطالتدهوروراءالسببانهماوالآلة

هـابداع،فاعليةمنحالفيالثقافةعلىالحفاظفيجادينكناإذاأنناوالحق

علىعازمينفعلأوكنا،بهاالمسلمالمعرفةنطاقداخلجادوفكرتفكيرقوةوبوصفها

يتوجبفعندئذ،التخصصفيوالإفرا!الجماهيريةالإعلاموسائلبربريةمنحمايتها

لأقلية"باولحول5ولحممامنكنهنريدعآهمالذينأولئكإلىصالرسالةبهذهنعهدأنعلينا

كتبمننشهدهماهـان،والقراءوالكتابوالمعلمونالمفكرونانهم."المتحضرة

والمجلاتالكتبغلافاتعلىمنشورةمثيرةجنسيةوصور،صحفيةوملخصاتهزلية

الانحلالأسبابجميعيوفرذلككل،تلفزيونيةبرامجومن،الصحفصدوروفي

الاحتشاممنالإنسانلهذاكانأنهإذ،البدائيالإنسانحتىيعرفهلمانحلالأ،العقلي
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665الفكريةللتياراتالمعاصرةالغربيةالنظريات:عشرالراالفصل

كلالنفيهوإنماآنفأ،ذكرتهماكلأنجدالولا.بأساطيرهقانعأيجعلهماوالكرامة

نافعهوماتعلمعنانقطعلشعبصورةوهو،الحياةفيالعلياالمثللجميعالنفي

.ومقبولومنتظم

وقرونأ،قرونأوراءتمتدشامخةجبالمنسلاسلتطالعناأخرىجهةمنولكن

وهوميروسوأرسطوأفلاطونإلىبناوتعود،ومفكرينوفلاسفةشعراءمنسلاسلإنها

وروسو،ومونتينوملتونشكسبيرفيمتجسدةنراها،تلكمنأفربذرىعليناوتطل

وعورةأشدبقعةعلىتنتصبجميعأوهذهحصرولالهاعذلاتلالمنسلاسلوتليها

للغربالروحيالموطنهيالبقعةهذهلكندخولها،علىالناسمعظمقدرةمن

فيويسكنونيعيشونالجبارةالغربيةالمملكةلهذهمواطنيناليومنرىهـاننا.وحضارته

خائفينهئابينونراهم،الذرىتلكشوامخمنقريبسهلفيبنوهاطينمنأكواخ

بأنهمنعفلهالذيالأمر،يومذاتموطنهمكانتالتيالسحريةالمملكةتلكدخولمن

معأ.والخارطةالبوصلةفقدواقد

الخاتمة

مبتسربللامختصرلهوهذاكتابنافيوردماجميعلكنوأسهبنا،أطلنالقد

ولقد.الحياةفيتستمرالأفكارأنإلىلثرأنبنايجدرولكن.لموضوعهبالنسبة

عشر،السابعالقرنابنة7ء3(،)ح+!أسافينيالسيدةالشهيرةالمفكرةمرةذاتلاحظت

"موضة"كونهيتجاوزلاأنهعلىسيدلل،القهوةتناولشأنشأنهالديكارتيالمذهبأن

فاحشآخطأأخطأتقدسافينيالسيدةلكن.والنسيانالزمنسيطويهاماسرعان،وقتية

نسيأغداقدومعظمها،عديدةوقتية"أزياء"الفكرتاريخشهدلقدنعم.هذاقولهافي

علمآ،البثريالجنسعلىطابعمنشيئألهتركقدظلاميةأشدهاحتىولكنمنسيأ،

التيوالأفكاروالنظرياتالمذاهببتلكيذكرنا،الفاحشسافينيالسيدةخطأبأن

وأقالبها،لحضارتناتصنعالتيهيفالأفكار.الوضوحشديدبطابعالإنسانيةطبعت

جورجتالهماإلىواستنادأ.ووصفهافهمهامنتمكنناالتيهيالأقلعلى

)12(( سيكونفإنه،الثانيةالعالميةالحرببعدالغربيةالحضارةعن30!!+ح!(برنانوس

مثلآ،كسارترآخرونوهناك.يعتقدكماهيغليأأوديكارتيأالحضارةهذهمستقبل

وثمة.هذاعصرنافيالأيدلوجيةماركسيةتكونبأنمحكومةحضارتنابأنيزعمون

جاكجانأنجزهكماالتنويرعصرتراثتهضمأنحضارتناعلىأنيرىثالثفريق

لحضارتنا.بالنسبةالرئيسيةالقضيةهوالأمرهذاوأنكليآ،تتقيأهأنأو،روسو

الذكر،الآنفةالثلاثالنظرياتتلكشرحأولبحثنتوقفأنودون،نحنأما
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الغربية،الحضارةمستقبلفيالنظرياتتلكتعنيهماتقريبأنفهمأننستطيعفإننا

تاريخيةحقباتنتاجتلخصفالنظريات.وسليمةصائبةأنهامفهوملأيوفقاونعرف

تحديخلاصةهيفالديكارتية.الفرديةالإنسانيةالخبرةمنبأكملهاميادينوتعم،عامة

الخلاصورسالةالقوميةموجزفهيالهيغليةأما.علميةثقافةوهي،التكنولوجيةالقوة

نإ.الصناعيالعصرفيالإبداعمشكلةزبدةفهيالماركسيةأما،الدنيوية)الميسيانية(

وهي،الاجتماعيةالحقيقةفيجذورهاالحياةقيدعلىتبقىالتيوللنظرياتللأفكار

وبذلك،الحاجاتبتلكالتفكيرمنتمكنناالتيوهي.لحوحبثمريةحاجاتعنتعئر

كهذا،لتفكيرمساعدأعاملأبوصفهاوالنظرياتالأفكارتلكهـان.سرهاإلىننطلق

جونصدقولقد.دارسيهاعددتزايدوتتطلب،دراستهافيالشديدالتعمقتستوجبنا

غيرالقوىهيالناسعقولعلىالمرتسمةوالصورالأفكار"إن:قالحينمالوك

تايلهاردالأبسفاهالذيهووهذا.باستمرار!عليهموتسيطرتحكمهمعلىالمنظورة

هذاففي.منتوجاتهوجميعالعقلميزانأي،ةه*(حط"33)حبالنووسفيرشيرداندي

وعلىالجريئةالحدوسعلى،هكسليجوليانيقولكما،الإنسانيعثرالنووسفير

العلممعرفةعلىأيضآويعثر.طويلزمنمنذالردىطواهملأناسالطموحالعلياالمثل

العالمشعراءمخيلةداعبتالتيالمبدعةوالأخيلة،القدماءحكمةوعلى،المنتظمة

المستقبل،جهابذةتنتظرالتيالعظمىالمهمةهو"النووسفير"هذاتنظيمهـان.وفنانيه

لاحظولقد.بهابالقيامليبدأالآنيتململجيلناإننقولإذكثيرآنترددمهمةوهذه

هذايومناحتىتزاللاالثقافةفروعمختلفمعطياتمنهائلةكمياتثمةأنهكسلي

إلىاليومحتىأحديبادرلمأنهإلىيعودذلكفيالسببوأن،تمامآمستعملةغير

بماالبشريةالحياةوبينبينهاالربطهـالى،مثمرةعامةومفاهيممبادىءتحتأدراجها

ومشاكل.قضايامنالحياةلهذه

تتمثلالمعاصرإنسانتجابهالتياللحوحالأساسيةالمهمةإنفنقول!نعودولذلك

تلككانتإذاوذلك،مبدعآاستخدامآاستخدامهابغيةوأفكارهنظرياتهتنظيمفي

إنسانعلىيتوجبثمومن.البشرتحكمالتيالمنظورةغيرالقوىحقأهيالنظريات

علاقتهاحيثمنسيماولا،منهاجيةدراسةوالأفكارالنظرياتيدرسأنالعصرهذا

الكثيرالكثيرأمامنايزالفلاحالكلوعلى.والاجتماعالتاريخأضواءوعلى،بالحياة

والإنجاز.العملمن

/17/38291
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والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتتعريف

تفبيه

التعريفوجرىالتاليةالصفحاتفيوالأعلاموالمذاهبالمصطلحاتجمعت

.باختصاربها

للمصطلحاتالأول:فهرسانلهاوضعفقدويسربسهولةمنهاوللاستفادة

.للأعلاموالثانيوالمذاهب

،الكتابنصفيالحاشيةرقمعلىيدلرقمالعلمأوالمصطلحقبلوضعوقد

تدلقوسينبينالعلمبجانبوالأرقامبها،وردالتيالصفحةرقماليساروإلى

العلم.ووفاةولادةسنتيعلى

فيالحاشيةرقمعلىيدلاليمينإلىالرقم:والمذاهبالمصطلحاتفهرسفي

فيالمصطلحفيهاوردالتيالصفحةعلىفيدلاليسارإلىالرقموأماالكتابنص

.الكتابنص

يدلالواحدالحرفضمنمسلسلرقمهواليمينإلىالرقم:الأعلامفهرسفي

والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتالتعريفوفي،الكتابنصفيالحاش!يةعلى

نصفيالعلمفيهاوردالتيالصفحةرقمعلىفيدلاليسارإلىالرقمواما.أيضآ

.الكتاب
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فك!اس!لسلالصفحةفك!سلسل

-أ-حرف

141:(4411-9701)أبلارد

156:(0191)ييرأ

534:(م.ق072-143)أبيقور

0917344(:-)1723سميثآدم

225-7917(:)9172بيركأدموند

:(3891-)9185هوسرلأدموند

227

:(3891-)9185هوسرلأدموند

705

8

9

12

13

14

16

994:(6091-2481)نهارتمارددواأ

83:(5831-4521)أراستوس

23:(6521-41)66أراسموس

665:(4491-8821)أدنغتونأرثر

601:(9061-0561)أرمينيوس

092:(0861-1)976أرندت

106:(1691-)1838ماخأرنست

71:(1727-)1643نيوتنإسحاق

806:(0691-1)139كاموألبير

17

18

91

02

21

22

23

3

6

7

8

9

67

625:(5091-4581)يلدواسكارأ

154:(4174-1)688بوبألكسندر

013:(8821-081)7أمرسون

:(1752-)2916بتلرجوزفالمطران

173

395:(7391-)7091أودين

466:(5591-1)883أورتيغا

:(0168-)1647روتشسترالإيرل

151

--بحرف

278:(7971-0761)بابوف

538:(2391-481)8باريتو

506:(3691-9481)بافلوف

0922(7881-071)7فونبا

383:(8761-4181)باكونين

933؟(5018-)1743ا،!لأس!بالي

0146(6017-)1647بايل

156:(0791-)1872راسلبرتراند

495:(5691-1)698برختبرتولت
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964:(3191-0481)بيبل

143:(5391-1)877بيجو

915:(1753-)1685بيركلي

472:(1868-5184)بيساريف

-ت-حرف
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643:(1871-7271)تورجو
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قبلالخاص!)القرنتوسيديديس

244:الميلاد(

937:(9851-5081)توركفيل

02:(2741-221)5الأكوينيتوما

957:(3691-)1855توني!

1872455(:-181)1غوتييهتيوفيل

--جحرف

:(1655-1)295)ياسندي(جاسندي

82

613:(7391-)1882ماريتانجاك

286:(8917-)1737جالفافي

73:(6915-0153)بودينجان

0891(:-091)5سارتربولجان

706

471:(4191-)9185جوريجان

138:(9916-)9163راسينجان
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:(0591-)1856برناردش!وجورص!

466
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9171(:-)1672أديسونجوزيف15

442

2291047(:-)1846جوسيد16

304-5691(:)1876بنداجوليان17

636-؟(:)9291أوسبرنجون18

015-1688(:)1628بنيانجون91

177:(1722-10671تولاندجون02

388:(0091-)9181رسكنجون21

:(1873-)3018ستيوارتجون22

293

63:(1564-15)90كلفنجون23

1826303(:-)5917كيتسجون24

89:(4018-)1732لوكجون25

011(:1674-)8016ملتونجون26

:(1745-)1667سويفتجوناثان27

201

013:(4917-)1737جيبون28

:(1677-1161)هارينجتونجيمس92

442

16:(0561-51)48برونوجيوردانو03

4491(:-)1875جنتيليجيوفنتي31

576

-&-حرف

804:(2881-9081)ينوراد

013:(1331-5621)نتيدا

225:(1881-1281)دستويفسكي

7

8

9

7

8
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1731345(:-)1665م!!3س!هدفو

0187403(:-)2018دوماس

-)1885لورنسهربرتديفيد

)0391:205

71:(0651-51)69ديكارت

336:(5871-2181)ديكنز

181:(7831-171)7ديلامبير

177:(1733-0167)مانديفيلدي

:الميلاد(قبل037-465)ديمقريطي!

435

-ر-حرف

352:(2081-9571)يتشيفدار

041:(3271-2361)رن

87:(1916-)1627بويلروبرت

:(1834-)1766ملتوسروبرت

237

05:(2921-4121)بيكونروجر

:(7691-1884)بولتمانرودولف

562

023:(2881-8281)سينيرو

064:(9881-2281)يتدثير

343:(3281-2771)وردريكا

628:-؟(5091)آرونريمون

004:(2981-81)23رينان
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-فى-حرف

295:(8491-6981)نوفدزا

-س-حرف

9

01

11

12

972:(8941-2541)لاروسافونا

1827:926(-0176)سيمونسان

273:(3018-)1743مارتانسان

343:(1832-)1767ساي

1882:456(-)1835جيفونزستانلي

1842:316(-)1783ستندال

8891:657(-)9918سوروكين

:(1855-)1813كيركيغاردسورين

216

313:(2771-8861)يدنبرغسو

103:(9091-7831)ينبرنسو

343:(4681-0971)سينيور

343:(2481-7731)سيسموندي

-ش-حرف

303:(4831-6871)شلايماخر

138:(5081-9571)شللر

272:(4851-5771)شللغ

216:(4851-5771)شللنغ

288:(0831-2971)شللي

394:(0671-1)788ورشوبنها

الحديثالأوروبيالفكرتاريخ

!ط--حرف

-1)968ريت!ثماردسونصمونيل

1761):652

-ط-حرف

9018:028(-)1737باينطوم

442:(0173-)1656برايطوماس

464:(1882-)1836غرينطوماس

358:(5351-1)478مورطوماس

645:(291-04818)هارديطوماس

528:(1791-)1883هيولمطوماس

81:(م.ق45-4267)المالطيطالي!

-ع-حرف

825:(2791-5881)باوندعزرا

271:(4018-1724)كنتعمانويل

--خحرف

164271(:-)1564غاليليو

416:-؟()9188مارسيلغبرائيل

138:(1832-174)9غوتيه

-ف-حرف

486:(8831-81)13فاغنر

151:(1726-6641)فانبرو

294:(0091-4184)نيثهفردريك

462:(1864-)1825لاسالفرديناند

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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71:(6621-1561)بيكونفرنسي!

:(0185-)1773جيفريفرنسيس6

271

7

8

9

12

13

14

16

17

18

9391447(:-)1856فروبد

515:(1891-4184)فلهاوسن

645(:1191-)1833ديلتيفلهلم

286:(1827-)1745فولتا

028:(0182-)1757فولني

138:(1778-)4916فولتير

168:(1745-)9167فولف

926:(1814-)1762فيختي

485:(1814-)1762فيختي

923؟(1744-)1668فيكو

1715:144(-)1631فينيلون

1872371(:-)4018فيوربا!

-ك-حرف

561:(6891-)1886بارتكارل

448:()2091بوبركارل

:(1835-)1767هومبولدتكارل

293

803:(1881-5971)كارليل

656:(4291-81)39فكاكا

964:(3891-4581)وتسكيكا

64:(0631-1571)كبلر

106:(0791-1981)كرناب

675

9

12

13

14

141:(6581-51)99كرومويل

9175:092(-)1715كلايست

1564444(:-)9015كلفن

325-1865(:)4018كوبدون

395)5091(:كوستلر

-1857(:-)كونت()8917كومت

372

142(4917)1743كوندورسيه15

054:(4917-)1743كوندورسيه16

273(:1785-)1715كونديلاك17

0178133(:-)1715كونديلاك18

0183:033(-)1767كونستاذت91

4691344(:-)1883كينز02

ل!--حرف

091475(:4-)1843لابريولاا

1827922(:-)9174لابلاس2

1813:922(-)1736لاغرانغ3

9182286(:-)1744لامارك4

1854:377(-)1782لامن!ه

1716:272(-)1646لايبنتز6

1781247(:-)9172لسغ7

:(5191-)9188فتنغتشتاينلودفيغ8

106

475:م(.ق55-)99لوكريتيوس9

031لونغفلو)1882-7018(:01

http://www.al-maktabeh.com
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893:(1556-)1914لويولا11

2591476(:-)1851بورجواليون12

0191521(:-)1828تولستويليون13

:(9151-1)452دافنشيليوناردو41

94

هـ-حرف

1785:278(-)9017مابليا

938:(1888-أرنولد)1822ماثيو2

13:(1546-1)483لوثرمارتن3

706:(7691-)9188هيديغرمارتن4

382:(1872-)5018مازيني

805-2891(:)1874شيللرماكس6

1834343(:-)1766مالض7

138:(6281-1)555مالرب8

956:(7691-1091)مالرو9

فيبر)1864-0291(:933مكس01

-3691(:)1868غوركيمكسيم11

295

12

13

14

16

17

87:(5171-1)638ملابرانش

106مور)1873-5891(ة

)1882-3691(خمورش!شليك

106

872:(...-...)يلليمور

:(1786-)9172مندلسونموسى

452

138:(1673-1)622موليير

الحديثالأوروبيالفكرتاريخ

275:(1755-)9168مونتسكيو18

291504(:-)1533مونتين91

1821264(ة-)1753ميستر02

4391047(:-)9185ميلران21

1824:352(-)1766بيرانديمين22

-نوت-حرف

546:(0691-8881)أ*،ك!عحميرنا

416:(8491-4871)ييفردبالانقو2

926:(1791-2981)نيبور3

هـ--حرف

982:(0381-8771)ليتزها

404:(6491-6681)ودلز.خ.!2

:(3091-0182)سبنسرهربرت3

424

274:(0871-2181)ينهرتز

042:(5831-4471)هردر

1771391(:-)1715هلفتيوس

1885403(:-2018هوغو

-9178302(:-)1713هولباخ

278

9

01

11

12

192:(2981-9181)يتمانهو

271:(1856-)7917هاينيهينريش

1831:892(-0177)هيغل

016:(1776-1171)هيوم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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-!صحرف

056:(1861-4551)راليوالتر

1716:015(-0164)وتشيرلي

927:(5185-0177)وردزورث

928:(8331-9751)فورسولبر

82:(9134-...)أوكهاموليم

303:(1827-)1757بلايكوليم

151:(9172-0167)كونغريفوليم

246:(1827-1731)كوبروليم

677

:(1764-)7916هوجارتوليم

9391612(:-)1865ييتسوليم

911-1653(:)9016ونستانلي

-ي-حرف

168ة(1624-)1575بومييعقوب

636:-؟(1)129يونيسكويوجين

:(1532-1)455رويشلينيوهانى

92
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والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتتعريف-3

141صفحة1144(-)9701أبلارد-ا

الاسميالمذهبينرفضفرنسيأخلاقيوفيلسوفومنطقيولاهوتيشاعر

عقلفيقائمالكليالمعنىأنيقولالاسميفالمذهب،عصرهفيالسائدينوالواقي

موجودةالكائناتأن،الوسطىالقرونفييقولفكانالواقعيالمذهبأماالعارف

منسرآتزؤجارسطو،منطقلشرحجهودهمعظمكزس،المحسوساتعنبمعزل

فأخصاه،قامأبلاردفعلةالفتاةعماكشفعندماابنأ،منهاوأنجبهلوازتدعىفتاة

عنكث!فوقد،دينيسسانتبأبرشيةفالتحقهوأماالدير،هلوازفدخلت

بالهرطقة.الكنيسةأدانتهوقد،تعاليممنالكنيسةتصدرهفيماالتناقضات

106صفحة(0191)ولولم!3آيير-2

جامعةفيالميتافيزيقاأستاذوهو،الجديدةالوضعيةفلاسفةمنفيلسوف

بعنوانالمعروفكتابهصدوربعدالعريضةالشهرةاشتهر،9591عاممنذأوكسفورد

المعرفةإأسسبعنوانآخركتابأأصدر0491عاموفيأوالمنطقوالصدق"اللغة

.!التجريبية

كتابآأصدر5691عاموفيأوالمعنى"التفكيرعنوانهآخربكتابأردفهثمومن

الوضعيةالفلسفةعنانحرافهالآخرينكتابيهفيتجلىوقد"،المعرفةمشكلة9بعنوان

الذكر:الآنفةمؤلفاتهفيبحثوقد،اللغويةالفلسفةتأثيرتحتوذلك،المنطقية

علىوذلكالحسيةوالمعطياتالماديةالموضوعاتبينوالعلاقاتالمعرفةاصالة

الوضعية.ضوء

435صفحةم(.ق275-)341أبيقور-3

الذريالمذهبأحياوقدالهلينيالعصرفلاسفةمنيونانيماديفيلسوف

وذلكمسارهاعنللذراتالآنيالانحراففكرةوأدخل،وديمقريطسلليوكيبوس

فينظريتهأما،متساويةبسرعةالفراغفيالمتحركةالذراتتصادمإمكانتفسيربغية

967
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يعقبهالامعنويةبلذةالذاتإسعادعلىالأخلاقيمذهبهويقوم،حسيةفهيالمعرفة

باللذاتالتمتعيحبمنكلهوالأبيقوريأنفهوالناسعامةعندالشائعأما،ألم

القناعةإلىالداعيةأبيقوروفلسفةيتعارضالذيالأمرأنواعها،مختلفعلى

المعنوية.باللذاتوالاستمتاعوالزهدوالاعتدال

!ا3!اصفحة0917(-)1723سميثم%-!ا

اشتهروالنشأةالمولدإنجليزيالسياسيالاقتصادفيوعالماجتماعيفيلسوف

عامفيالصادر!الأممثروةوأسبابطبيعةفيمبحث9بعنوانالمعروفبكتابه

مفصلةشبهبصورةيتحدثالحديثالأوروبيالفكرتاريخمؤلفلأنونظرآ،1776

فيدرسفلقد،حياتهعنلمحةبإعطاءهنافسنكتفيلذلك،وفلسفتهسميثآدمعن

وفيأوكسفورد،جامعةفيللدراسةانتقلثمومن،الأخلاقفلسفةغلاسكوجامعة

عاموفيغلاسكو،جامعةفيالأخلاقيةوالفلسفةللمنطقأستاذآعين1751عام

البشريةأالطبيعةفيالأخلاقيةالعواطف،نظريةبعنوانالمعروفكتابهنشر9175

وضعإلىانصرفل!ندنإلىعودتهوبعدسنتينلمدةالدوقاتأحدبتدرش!قاموقد

للمنافسة"الخفية"لليدشرحهالكتابهذايتضمنهماأبرزولعل"،الأممثروة9كتابه

للفرد.الذاتيةالمصلحةعلىيقوماقتصاديلنظامالمرشدبوصفها

225!فحة(7917-)9172بيركأدموند-5

والمنطرينالسياسيالفكررجالأعظمالمولد،إيرلنديسياسيومفكردولةرجل

الثورةفي"تأفلاتبعنوانالمعروفمؤتفههومؤتفاتهأشهرولعل،السياسةفي

وقدورجالاتها،الثورةعلىقاسنقدمنحملاتالمؤلفهذافيشنوقد"الفرنسية

0917.عامفيالكتابهذاأصدر

722!فحة(3891-9581)هوسريلأدموند-6

أالفينومنولوجيا(الظاهراتيةبالمدرسةيعرفماومؤشسألمانيمثاليفيلسوف

علمإلىالفلسفةتحويلحاولوبرنتانو،وليبنتزأفلاطوننظرياتعلىفلسفتهتقوم

هيآراءهوأن،العلميةللمعرفةصوريمنطقلإيجادوسعىمحكمأ،تحديدآمحذد

الوجوديةفيالأثرأعمقلهكانالذيالأمر،ذاتينحوعلىمثاليةعامةبصفة

العلم،أزمةهووأهمهامؤتفاتهأشهرولعل،هيدغروجوديةوبخاصة،الألمانية

،.الأولىالفلسفة9الآخرمؤئفهثمومناالمتعاليةالظاهراتية9و(الأوروبي
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681والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتتعريف

705صفحة(3891-851)9هوسرلادموند-7

وتقومالفينومنولوجياإ،داالظاهراتيةبدراسةيعرفماومؤشس!ألمانيمثالفيلسوف

إلىالفلسفةتحويلإلىسعىوقدوبرنتانو،ولايبنتزأفلاطوننظرياتعلىفلسفته

أعتقدولهذا،العلميةللمعرفةصوريمنطقابتداعوإلىمحكمآ،تحديدآمحذدعلم

بأنهقالوقدالمحضشكلهافيالمنطقيةوالقوانينالمقولاتتتحذدأنينبغيبأنه

علىمثالية،عامةبصورةهيهوسرلنظرياتأنخلافولا،الفلسفةفيمحايد

الذاتوعيخارجيوجدأنيمكنلاموضوعكلأنيقولأنهحيث،ذاتينحو

ويقولعليهالمركزللحدسنتيجةويبتدعيكتشفموضوعكلوأن،عليهالمركز

هوسرلمثاليةأصبحتوقد،الحقيقةمعيارهيالشخصيةالفردانفعالاتأنأيضأ

أهمولعلهيديغر،وجوديةوبخاصةالألمانيةالوجوديةأساسكبيرحدإلىالذاتية

هذاصدروقدأالمتعاليةوالظاهراتيةالأوروبيالعلم"أزمةبعنوانالثمهيركتابهمؤئفاته

5491.عامفيالكتاب

994صفحة(6091-)1842هارتمانادوارد-8

والإرادية،اللأعقلانيةللنزعتينالمعاصرةالمدارسورائدمثاليألمانيفيلسوف

ويذهب،الأخلاقفيفلسفتهأيضآحولهتتمحورالذياللأوعيالفلسفيمرتكزه

الرغباتجميعنبذوأنالشقاء،مصدرهيالسعادةفيالرغبةبأنالقولإلىهارتمان

ويرى،السعادةعنالوحيدالبديلأنهإذ،الألمتجئبإلىالوحيدةالطريقهو

السعادةأنواعمننوعكلإلىالطموحعنالتخفييستوجبالألمتجتبأنهارتمان

"فلسفةبعنوانالمعروفكتابهفهومؤنفاتهأشهرأما.وسواهاأرضيةمجتمعيةمن

.9691عامفيالصادراللأوعي!

82صفحة(5831-4521)أراستوس-9

تزفنجليأنصارمنوكان،بالكنيسةالدولةعلاقاتتحديدفيبنظرياتهتميز

ولااللاهوتيةالعقائدبعضحوللوثرمارتنوآراءيتفقيكنولمالمعروفاللاهوتي

دولةإقامةعلىكلفنوجونيتفقيكنلموكذلك،السريالعشاءعقيدةسيما

نظامآمارستوالتيجنيفمدينةفيأقامهاالتيالكنيسةدولةسيماولا،كنسية

صارمآ.استبداديآ

23صفحة(5361-41)66أراسموس-01

كاهنآزسم،عصرهفيالكلاسيكياتعلماءوأبرزالإنسانيالمذهباتباعمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المدرسيللاهوتكراهيتهباريسفيدراستهوطدتوقد،2914عامفيأوغسطينيأ

وهناك،وكامبريدجأوكسفوردجامعتيفيالمحاضراتمنعددأألقى()الكلامي

.عصرهعلماءأعظممنأنهعلىإجماع

566صفحة(4491-)1882ادنفتونأرثر-11

الشعبيالمستوىإلىبهوالنزولالعلمبتبسيطتميزبريطانيوفلكفيزياءعالم

منصبآاهتمامهكانولقد،الحديثةالفيزيائيةالمثاليةأقطابمنالفلسفةميدانفيوهو

وقد،الكونياتوعلمالنسبيةنظريةعنفضلآوحركتهاالنجومبناءقضيةعلى

عليهاأطلقحيث،المنطقيةوالوضعيةورسلكنتظلالفيالفلسفيةآراؤهتطورت

قوانيناستنباطنستطيعبأنناالقولإلىوذهب،البنائيةأوالإنتقائية"إالذاتيةمصطلح

التجريب.إلىاللجوءدونالقبليةالمعرفيةالأفكارمنوثوابتهالعلم

601صفحة(9561-0561)أرمينيوس-21

روماجامعتيفيدرس،الإصلاحيةالهولنديةالكنيسةورئيسهولنديلاهوتي

جامعةفيللاهوتأستاذآأصبح1653عاموفي،أمستردامإلىعادثمومنوجنيف

يتبذىاللاهوتيمنهجهمعالمأهمولعل،وفاتهحتىالمنصبهذاشغلوقد،لايدن

الخاصالبروتستنتيمذهبهأنشأولقد،المتزفتةكلفنلجبريةالشديدةمعارضتهفي

الأرمينيوسية.باسمعرفالذي

092صفحة(5681-9671)تندأر-31

ولكنكاهنأ،حياتهبدأالألمانيةالقوميةإلىبدعوتهاشتهرألمانيوناشرشاعر

وقدشهرآ،عشرثمانيةاستغرقتهأوروبافيبجولةليقومالكهنوتهجرماسرعان

مناطقالنابليونيةالفتوحاتعهدفيدمرواالذينالفرنسيينعلىالعنيفةالهجماتشن

الذيالعصر""روحبعنوانالمعروفكتابهأصدر8018عاموفيألمانيا،منكبيرة

1812عاموفي،الفرنسييننيرمنالتحررعلى،الألمانيةلأمتهتحريضبمثابةجاء

ضدالمقاومةتنظيمفيللإسهاموذلك،بطرسبرغعاصمتهلزيارةروسياقيصردعاه

أستاذأأرندتفيهاعينوقدبونجامعةتدشنجرى1818عاموفي،الفرنسيين

بسببالسجنفيالبروسيةالحكومةبهزجت9181عاموفي،الحديثللتاريخ

اضطرتماسرعانولكن،البروسيالحكملنظامسددهاالتيالشديدةالانتقادات

1841عاموفي،الجامعةفيالتدرشىمنمنعتهلكنها،سراحهإطلاقإلىالسلطات

فيالعموميةالجمعيةفيعضوأأصبح1848عامثورةوبعد،للجامعةرئيسآعين
http://www.al-maktabeh.com
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أرندتنظموقد،العامةالحياةمنانسحب9184عاموفي،فرنكفورتمدينة

دينية.ترانيمالوطنيةوالقصائدالأناشيدإلىبالإضافة

106صفحة1691(-)1838ماخأرنست-14

التجريبيالمذهبمؤسسيوأحدذاتيومثالينمساويوفيلسوفطبيعيعالم

رفضوقدهيومديفيدفلسفةمنانطلقولقدللماديةنقيضأفلسفتهتعتبرالنقدي

وقدالتجربةفيمعطاةليستأنهاأساسعلىوالجوهر،والضرورةالسببيةمقولات

حينالعناصربينالوظيفية"العلاقةسماهماإلىوالنفسيالماديبينالاختلافرد

بينالمتبادلةللعلاقاتتحليلأيتضمنالفيزيائيالبحثأنماخويرىبحثها"،

ويعتبر،وعناصرهالإنسانلعلاقاتتحليلآفيتضمنالنفسيالبحثأماالعناصر،

لفلسفةكانولقدالأشياءأيالأحاسيسمركباتإلىتشيررموزبمثابةالمفاهيمماخ

فهومؤلفاتهأشهرأماالجديد،الوضعيالمذهبتشكلفيالملموسالأثرماخ

والخطأأو"الإدراك)1886("والنفسيالماديفيوالروابطالعناصرأتحليل

.)5091(

الفلسفية""للمذاهبملخصأالكريمللقارىءأقدمأنالمفيدمنأنهأرى:ملحوظة

وهي:الكتابهذافيترددتالتيالتالية

.الجديدةالوضعية-04

المنطقية.الوضعية-41

التحليلية.الفلسفة-42

لمترجم-ا-

71صفحة(1727-)1643نيوتناسحاق-15

فيالصادركتابههومؤتفاتهأشهروأن،الميكانيكيةمؤشسىإنكليزيطبيعيعالم

أ.الطبيعيةللفلسفةالرياضية"المبادىءوبعنوانام687عام

تناسبوقانونالذاتيالقصورقانون:الثلاثةالقوانينهيمتكراتهأهممنولعل

المضاد.الفعلوردالفعلتساويوقانونوالسرعةالقوة

526صفحة(0091-)1854وايلدأسكار-16

فياشتهرتالتيالجماليةالحركةبلسانالناطقكانإيرلنديومسرحيشاعر

درسوقدالفنلأجلبالفنتقولكانتوالتيعشرالتاسعالقرنأواخرفيبريطانيا
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ونظرياترسكنجونبآراءتاثرحيثأوكسفوردجامعةفيثمومندبلنجامعةفي

الاجتماعية،دوائرهافيوسطعالأدبيةلندنمنتدياتفينجمهتألقوقدبلتر،والتر

فيقاموقد،1881عامفيوذلك"قصائد"بعنوانالشهيرديوانهنفقتهعلىوأصدر

وكندا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكلفيالمحاضراتلإلقاءبرحلة1882عام

وقدشاذةعلاقاتدوغلاسألفرداللوردالشابوبينبينهنشأت1918عاموفي

وبعد7918(-)5918عامينلمدةبالسجنعليهوحكمالجنسيالشذوذبتهمةأدين

"صورةروايته:مؤلفاتهاشهروأنهـايطاليا،فرنسافيعمرهبقيةأمضىعنهالإفراج

و"الزوج()2918ويندمير"السيدة"مروحةومسرحياته()1918"غرايدوريان

رسالةعنعبارةهووهذا"الأعماقمن9و)5918(جادأ"تكونأنو"أهمية"المثالي

.دوغلاسألفرداللوردإلىوجههاومريرةطويلة

806!فحة(0691-91)13كاموألبير-71

علىحصلوقد،الماديةالوجوديةأعمدةومن،فرنسيفلسفيومسرحيروائي

ونيتشهشوبنهاورظلالفيالفلسفيةأفكارهتشكلت،5791عامفينوبلجائزة

منحالةهوالخارجيالعالمبأنالقولإلىكاموذهبوقد،الألمانوالوجوديين

منويبدو،الانتحارمشكلةهيالوحيدةالفلسفيةالمشكلةوأن،الذاتحالات

يرىكما،الناجمةالعبثيةهيعليهتسيطركانتالتيالفكرةأنمؤلفاتهمجموعة

تعديلأيعنذكاؤهفيهيعجزحيث،معقولغيرعالمفيالإنسانحياةعن،كامو

كتبهماجميعبظلامهاتغمرشرسةتشاؤميةفلسفتهفإنولذلك،وحتمياتهمسارهفي

أشهرأما،سيارةلحادثنتيجةفرنسافيوتوفيالجزائرفيكاموولدوقدتقريبأ،

الغريب!9)3891("أعراس")3791(أالعنقمؤخرة9والقفاأ"الوجه:فهيمؤلفاته

()5691""السقوط()4791""الطاعون()4291"سيزيف"أسطورة()4291

)5791(.!والملكوت"المنفى

451صفحة(4417-1)688بوبألكسندر-81

للشعروضعحيث،دريدانالشاعرلرسالةاستمراربأنهيتميزإنجليزيشاعر

عامفيأصدرالشعر،يحاولكانمنكلعلىالأصولوأقزقواعدهالإنجليزي

التيبالص!هرةالبحثهذاعليهعادوقدالنقد"فيأمقالةبعنوانالمعروفامبحثه711

الفترةخلالقاموقدأالمغلاقااغتصاببعنوانالشهيرةبملحمتهدائرتهاوسع

.هوميروسأعمالبترجمة1726و1713عاميبينالفاصلة
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315صفحة1882(-)7018-امرسون91

المتعاليةللفلسفةالشروحأوضحقدمالذيوهوأمريكيوكاتبومحاضرشاعر

التحقوتدانجلاند،نيوروايةفيشاعتالتي(الهوامشهذهفيتعريفهلنا)سبق

إلىسافرثمومن،كقسعملهعنتخلىزوجتهوفاةعقبولكن،الكهنوتبسلك

خاصةمتعاليةفلسفةليضعذلكبعدوعادوكوليريدجكارليلإلىتعرفحيثإنجلترا

مركزهتوطدوقد،الرومانسيةالفرديةبلسانالرسميالناطقأمرسونغداثمومن،به

المؤسساتعلىبهجومهثمومن"الأمريكيو"العالمإالطبيعة"بكتابهكأديب

المدرسة"خطاب:بعنوانالشهيرخطبتهفيهذاهجومهجاءوقد،الميتةالمسيحية

.أاللاهوتية

173صفحة(1752-)2916بتلرجوزيفالمطران-02

الدينعنوالمدافعالملكيالبلاد،فيوواعظإنجليزيومطرانأخلاقيفيلسوف

الفكريةحياتهتأتقت"الأوروبي"العقليالمذهبأتباعهجماتضدبهالموحى

الطبيعةفي"مواعظبعنوانوكانت1726عامفيألقاهاالتيالشهيرةبالمحاضرة

وفي،الثانيجورجالملكبزوجةخاصأوكاهنأواعظأعين1736عاموفي"البشرية

الموحىوالدينالطبيعيالدينبينالمماثلة9بعنوانلهمؤلفأشهرأصدر1736عام

النقادبعضاعتبروقدالعقلانيينفيههاجموقدومجراها،الطبيعةلدستوربالنسبةبه!

آنفأ.المذكوركتابهإلىاستنادآوذلكإنجليزيأخلاقيفيلسوفأعظمبتلر

395صفحة(7391-591)7اودين-12

بعدفيماوتزايدتالقرنهذامنالثلاثيناتعقدفياشتهرإنجليزيوأديبشاعر

فيأصبحوقد،السياسيةونظرياتهالدينيةعقائدهفيمتقلبأكان.اتساعأشهرتهدائرة

الولاياتإلى9391عامفيهاجروقدإنجلترا،فياليساربطلالثلاثيناتعقد

المتحدةالولاياتكادرولكنه،الأمريكيةبالجنسيةوتجنسالأمريكيةالمتحدة

أوكسفورد.بلدةفيوأقامإنجلتراإلى7291عامفيالأمريكية

466صفحة(5591-)1883أورتبنا-22

وبيننيتشهفريدرل!فلسفةبينوسطأمركزأيحتلاسبانيذاتيمثاليفيلسوف

ذلكتجلىوقد،الاجتماعيةالقضاياعلىابحاثهفيركز،المعاصرةالوجودية

عرضحيث)9291(الجماهير!تمرد9و)2591(!الفنإنحطاط9:كتابهفيبوضوح

علىالمصطلحهذاأورتيغاأطلقوقدالحشد"مجتمع9سماهلماالرئيسيةالمبادىء
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الديمقراطيةلتدهورنتيجةتثسكلالذيالجوذلك،الغربعلىالمخيمالروحيالجو

فيالنقديالتبادلعلاقاتوانتشارالاجتماعيةالمؤسساتعلىالبيروقراطيةوسيطرة

الاجتماعيةللروابطنظامعنهي!نشأالذي1،مرالأفراد،بينالارتباطأشكالجميع

وأنه،الخارجمنعليهمفروضبدوريقومثانويممثلبأنهإنسانكلفيهيشعرحيث

هذهمنالوحيدالمخرجأنأورتيغاويرى"الدهماءإ،يسمىشخصيغيرجسممن

القيامعلىوقادرةالناسمنجديدةارستقراطيةمننخبةإيجادفييتمثلإنماالحال

نأالواضحمنويبدوالمباشرالحياةبحافزإلاذلكفيتسترشدولا،اراديباختيار

".القوة"إرادةنيتشهمقولةمنقريبةهذهأورتيغامقولة

وقدالحشد،لمجتمعالفكريالأسلوبهوالعقلانيالأسلوبأنأورتيغاوقال

إليهدعاوالذييفسدلاالذيالشعارهذا"الحكمةبمح!بة9القائلالشعاررفع

.القدماء

151صفحة1685(-)1647روتثسشر-الأيرل23

إلىتعزفوفجورآ،ذكاءوأشذهمثقافةالإنجليزيةالملكيةعودةعهدشعراءأوسع

سرعانولكن(العصريةالطريقةعلى"الزواجمسرحيتهلهأهدىالذيدرايدنالشاعر

فيالهجائيينأبدعمنيعتبركماالشديد،بالتوترغزلياتهبعضوتتميزاختلفا،ما

لامن"تاريخبعتوان1676عامفيالصادرالأدبيعملهجاءوقد،الإنجليزيالأدب

اعتبروقد،ونظامهالثانيشارلحكومةعلىالكاسحالهجومبمثابةله"نكهة

السخريةفيالروائعرائعةبمثابة!الكسيح"العجوزبعنوانالآخرعملهمعاصروه

فلقد"البشريالجنس"هجاء:عنوانيحملوالذيالثالثالأدبيعملهأما،البطولية

الحكمةوبينوحماقتهمالبشرخيانةبينومقارنة،والتفاؤلللعقلانيةإدانةبمثابةجاء

.الحيوانعالمتسودالتيالغريزية

641صفحة()أوراكل-2

لمفهوموفقآ،الممارسةحيثمنوتعني،تتكفمأنأوتمنليأأأنتعنيكلمة

واالكاهنكانحيث،العرافةمركزأو،الغيببأمورالتنبؤأوالتكقنالأغريققدماء

أمورمنأمرعنالسائلالإنسانبينالوسيطبدوريقومالعزافة"أو"العرافالكاهنة

وأالكاهنبواسطةيجيبكانالذيالأسطوريالإغريقيالإلهوبينالمستقبلغيب

استفسارهأوالسائلملتمسإلىتستجيبكيالخرافيةالآلهةلدىالسؤالعنالعرافة

أبولومركزكانالعزافةمراكزمنمركزأشهرولعل،طياتهفيالغيبلهيخبىءعقا
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وكانت،كورتنتخليجعلىالمطلالبرناسوسجبلمنحدرعلىالواقعةدلفيفي

والاستفسار.للزيارةدلفيشهرمنالسابعاليومفقطبتحديدتقضيالتقاليد

157صفحة-()القبليأولي-3

العلمعنيصدرالذيالحكمفهوأرسطوعندالقبليأما،البعديمقابلالقبلي

كونفهوالمحدثينعندأما،المعلول!علىمتقذمةالعقةأنحيثمنالشيءبعلة

ويثبتالذهنيفترضهقولكلوإنزمانيأ،سبقآلامنطقيأسبقأللتجربةسابقأالشيء

المعرفةقبليةفهيالنسبيةالقبليةأماقبليأ،يكونالتجربةعنبمعزلصدقهأوكذبه

عنالتامالاستقلالهيالمطلقةالقبليةفإنوأخيرأ،العقليالاستدلالعلىالمبن!ية

مطلقأ.تقدمأالتجربةعلىالعقلمبادىءتتقذمحيث،وكنتلايبنتزكقبلية،التجربة

061صفحة-الأنانة-4

والثانيةوحيدتعنيالأولى:لاتينثتينكلمتينمنمكؤنمصطلح3اه3ءأأ3ولالأنانة

وأن،ووعيهالإنسانإلآيوجدلابأنهتقولذاتيةمثاليةنظريةوهي،الذاتتعني

مننوعفهيالنفسعلمفيالأنانةأماالفرد،عقلفييوجدالموضوعيالعالم

.الذاتحبفيالمبالغةأيالنرجسية

-لاستبطانا-21

لغايةلذاتهاالفرديةالنفسملاحظةعلىويطلقالشيءباطنفيالدخولهو

فردية،هيماجهةمنالفرديةالنفسمعرفةالأول:قسمانالغايةوهذه،نظرية

ويسمى،العامةالبشريةللنفسنموذجهيماجهةمنالفرديةالنفسمعرفةوالثاني

الباطني.بالتأملالاستبطانهذا

عنبالإجابةالفردتكليفعلىفتقومالنفسعلمفيالتجريبيالاستبطانطريقةأما

الاستبطانطريقةوتسمى،النفسيةلحالتهوصفهكيفيةعنللفحصالاختباراتبعض

طبقتها.التيالألمانيةالجامعةباسموذلك،فيرتزبورغبطريقةالتجريبي

924صفحةك!لال!7الأرواحية-28

الأرواحيةوتطلمعأ،والفكريةالعضويةالوظائفمبدأهيالنفسأنيقولمذهب

التالية:المذاهبعلىالحياتيةأ9

الذيالمبدأفكرةإحداها:فكرتيناتحادمنمؤلفةالنفسفكرةأنالقول-أ

.النوموقتالبدنيفارقالذيالطيفأوالشبحفكرةفهيالآخرأما،الحياةيحدث
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بأنالطفلباعتقادشبيهوهذا،الحياةعلىمشتملةالأجسامجميعأنالقول-2

الموجوداتلجميعبأنالبدائيةالشعوبباعتقادأو،الموجوداتجميعتعمالحياة

الإنسانية.بالنفسشبيهةنفوسآالطبيعية

044صفحة-الانبثاقيةالارتقائية-31

الأنجلوالفلسفةفيوذلك،القرنهذامنالعشريناتفينشأحديثمذهب

هذاويف!ر،الجدليةالماديةلمواجهةالواقعيةفيالتخصيصوعلىعامةأمريكية

تعالى.اللهبوجودالإيمانبضرورةويقولبالطفراتالتطؤرالمذهب

دا8داصفحة-الانطباعية-35

فيويفرض،التفاصيلكلهـاهمالالانطباعاتإبرازيقتضيالفنأشكالمنشكل

عوضأالأديبنفسفيالشيءيثيرهاالتيالإحساساتعندالتوقفبخاصةالأدب

وتحليله.الشيءذلكوصفعن

والنقد،ل!بداعمبدأالمحسوسةالانفعالاتاتخاذتحتمجماليةنظريةثانيآوهي

الفنعنالانفصالإلىوتهدف،نفسهالوقتفيوتقنيةنفسيةحالةعلىوتركز

الرسمفيواضحةألوانواستخدام،بالطبيعةالمباشربالاتصالالعملصمالىالتقليدي

بخاصة.الأدبفيوقويةمعبرةألفاظواستعمال،بعامة

علىللدلالة1874عامفيفرنسافيمرةلأول،إنطباعيةمصطلحاستعملوقد

منطلقأالإنطباعيينعملوكان،آثارهمإبرازفيوالنخاتينالرشامينمنفئةطريفة

العشرين.القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةفيوذلكالفنفيتجديديةلنزعة

641صفحة-الانطباعية-94

ويطالب،التفاصيلكلوإهمالالانطباعاتإبرازيقتضيالفنيةالأشكالمنشكل

عنبدلأالمؤلفنفسفيالشيءيثيرهاالتيالإحساساتعندبالتوقفالأدببخاصة

الظرفوباختلات،الأشخاصباختلافالإحساساتهذهوتختلف،وتحليلهوصفه

الانفعالاتاتخاذتحتمجماليةنظريةالانطباعاتأنذلكإلىأضفالزماني

نفسه،الوقتفيويقينيةنفسيةحالةعلىتركزوهيوالنقد،للإبداعمبدأالمحسوسة

بالطبيعةالمباشربالاتصالالعملوإلىالتقليديالفنعنالانفصالإلىوتهدف

فيوقويةمعبرةألفاظواستعمالعامةالرسمفيوصافيةواضحةألوانواستخدام

.الأدب
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وذلك1874عامفيوذلكفرنسافيمرةالأولالانطباعيةمصطلحاستخدمولقد

عملجاءولقد،آثارهمإبرازفيوالنحاتينالرسامينمنفئةطريقةعلىللدلالة

القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةفيالفنفيتجديديةلنزعةمنطلقأالانطباعيين

العشرين.

28صفحة-الاحتمال-63

نأالمذهبوخلاصةاليقينومذهبالثمكمذهببينوسطهوالاحتمالمذهب

ولهذا،المطلقاليقينإلىلاالمحتملةالآراءإلىالوصوليستطيعالبشريالعقل

الاحتماليةوتقول،فمنطقيالثانيالجانبأماأخلاقيالأول:جانبانالمذهب

للرأيموافقأسلوكهالمرءيجعلأنأي،المحتملةالآراءإتباعبوجوبالأخلاقية

الحقيقةإلىالوصولباستحالةفتقولالمنطقيةالاحتماليةوأما،الحقمنالقريب

والتاريخ.كالطبيعيات،المشخصةالواقعيةالموضوعاتذاتالعلومفيالمطلقة

-571صفحة-الإنجليكانية-66

عننشأتالتيالمستقلةالإنجليكانيةالكنائستمثلالدينيةالإنجليكانيةالحركة

،كنتربريأساقفةلكبيرخاصبولاءالكنائسهذهوتدينالرسميةإنجلتراكنيسة

وكذلك،فقطالاسميزعيمهابوصفهوذلك،إنجلترالكنيسةالأعلىالدينييالمرجع

والذي!العامةالصلاةأكتاببعنوانالشهيرالكتابفيالمحذدةوالممارساتللعقائد

عشر.السادسالقرنفيإنجلتراكنيسةقبلمناعتمادهجرى

81!فحة-الجديدةالأفلاطوفية-73

قالتوقد،الرومانيةالإمبراطوريةتدهورحقبةخلالظهرتتصوفيةفلسفيةحركة

طريقعنبلوالعقلالتجربةطريقعنيتملاللفلسفةالقصوىالمرحلةبلوغأن

آخروكانتروما،فيجديدةأفلاطونيةمدرسةأفلوطينأشسوقدالصوفيالوجد

لهاكانبأنهعلمأ،المسيحيةتعاديالجديدةالأفلاطونيةوكانتأثينا،فيمدارسها

الكنسية.الكتاباتفيالملموسالتأثيرذلكبرغم

872!فحة(7971-5671)بوفبا-ا

بجمهوريةبابوفسماهماإقامةإلىالهادفةالفرنسيةالثوريةالحركةمؤسس

ولكن،السلطةعلىالاستيلاءإلىتهدفمؤامرةبابوفحبكوقد،المتساوين

7917.عامفيبالمقصلةوأعدمتهمؤامرتهاكتشفتالحكومة
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538صفحة(2391-18دا)8باربتو-2

وكذلكوالنخبةالجمهوربتفاعلالقائلةبنظريتهاشتهرإيطاليواجتماعاقتصادعالم

يستطيعلاقضاياثمةبأنمنهواعتقادأ،الاقتصاديالتحليلعلىللرياضياتبتطبيقه

كتابهفيوجدتهوهكذا،الاجتماععلمنحواتجهلها،الحلوليوجدأنالاقتصاد

الفرديالفعلوقاعدةطبيعةفيالبحثعلىيركزأوالمجتمعالعقل9بعنوانالشهير

مجموعاتمنتتألفالمجتمعاتجميعبأنالقولإلىانتهىوقد،والاجتماعي

بوظائفالقيامعلىأعضائهالقدراتوفقاتتشكلمجموعةكلوأنمختلفةاجتماعية

خلالمنوطبعأروحأالمتجانسةالقدراتهذهتحسينيمكنوأنهمختلفةاجتماعية

الذينأولئكأنباريتوويقول،استخدامهاعدمحالةفيتنحلوهي،استخدامها

يسعون،غيرهممواهبأوقدراتمنأشدطبيعيةمواهبأو،بقدراتيتمتعون

ويحاولالمجتمعفيالطبقاتتنشأهناومنوترسيخها،الاجتماعيةمراكزهملإعلاء

المتفوقونينطلقوهكذا،النخبةمرتبةإلىالارتفاعومواهبهمقدراتهمفيالمتفوقون

مراكزهمولينازعوهمالعلياالطبقةأبناءمنالنخبةليتحدواالدنياالطبقاتأبناءمن

بأكملهالتاريخأنباريتوقالوقد،النخبةبينالسلطةتداوليجريالشكلهذاوعلى

القائلةنظريتهأيضآباريتونظرياتومن،الحكمعلىالأرستقراطياتتعاقبقصةهو

.الدوريالاجتماعيبالتبدل

506!فحة3691(-)9184بافلوف-3

وكانالسوفياتيةالعسكريةالطبيةالأكاديميةفيأستاذأعملروسيطبيعيعالم

علىحازوقدروسيا،فيالقيصريةسقوطقبلالعلومأكاديميةفيبارزأعضوآ

العصبيللنشاطالموضوعيةالتجريبيةالدراساترائدبافلوفويعتبر،نوبلجائزة

منبافلوتالشرطيةالانعكاساتمنهجمكنوقدوالإنسانالحيوانعنالأعلى

الشرطيةالانعكاساتأما،الدماغلنشاطالأساسيةوالميكانزماتالقوانيناكتشاف

الحواستنبيهيحددهاوالتيوالحيوانالإنسانلدىالمتكيفةالأفعالردودفهي

أدتوقد،مختلفةمستوياتعلىالمركزيالعصبيالجهازونشاطالمستغلة

الانعكاساتمنهجبأنالقائلةنظريتهإلىالهضمعمليةلفسيولوجيابافلوفدراسات

ويرى،للحيواناتالعقليوالنشاطالسلوكلبحثيستخدمأنيمكنالشرطية

علمإلاليسالنفسعلموأنالعملةلنفسوجهانهماوالجسمالعقلأنبافلوف

هيمؤلفاتهأشهروأن،السلوكيةالمدرسةلظهوربدايةدراساتهوتعتبرالفسيولوجيا،

عند)السلوك(الأعلىالعصبيللنشاطالموضوعيةالدراسةمنعامآأعشرون
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للمخأالكبيرينالكرويينالنصفينعملفيو"محاضرات)2391("الحيوانات

.)2791(

922صفحة(7881-7071)-نونبا-4

الطبيعة.تاريخعنالمسهبةبكتاباتهاشتهرفرنسيطبيعيعالم

383!فحة(1876-4181)باكونين-5

دراسةفيتعمق،الفوضويالمذهبأشسواضعالمولدأرستقراطيروسي

ودورسدن،براغفي0185-1848عامثورةفياشترك،وهيغلفيختيالفيلسوفين

إلىنفيثمومن،السجنفيبهألقي1851عامفيموسكوإلىعادوعندما

أشدمنوكان،الغربيةأوروباإلىولجأ1861عامفيمنفاهمنفرولكنهسيبيريا،

الطبقاتبصراعالقائلةنظريتهفيماركسعارضأنهإذ،والماركسيةماركسمناهضي

الصادر(والفوضىالدولة"سلطةكتابهمؤلفاتهأشهرولعل،العاملةالطبقةودكتاتورية

1877.عامفي

933صفحة(5081-3471)لل!!ول3ليبا-6

فيمرموقومؤلف،النفعيالمذهبفلاسفةمنوفيلسوفانجليكانيكاهن

بعنوانالثمهيركتابهمؤلفاتهأشهرولعل،والعلومالأخلاقوفيالمسيحياللاهوت

فيالعميقالأثرلهكانآخركتابأأصدروقد،والشاسيةالأخلاقيةالفلسفةمبادىء

أ.الطبيعي"اللاهوتفهوالكتابذلكعنوانأما،داروينفلسفة

146صفحة1756(-)1647بايل-7

الأستاذمنصبشغلالفرنسيةالتنويرحركةوممثلالشكيالمذهبفيلسوف

علىهجومهبرغمبالملحديكنلم،روتردامجامعةثمومنسيدانبكليةللفلسفة

تسزبعضاوحملللمسيحيةنقديةبدراسةقاممنأولبايلكانولقد،الكاثوليكية

أما.ديكارتالفرنسيالفيلسوفشكيةمنالشكيمذهبهفيانطلقأساطيرمنإليها

أوالنقديالتاريخياالقاموسبعنوانالشهيرالضخمالمؤلفذلكفهومؤئفاتهأهم

الثامنالقرنفيالفرنسيةالماديةأمامالطريقشقالذيالفيلسوففإنهحالكلوعلى

عشر.

106صفحة0791(-)1872رسلبرتراند-8

الحديثالرياضيالمنطقتطويرفيفعالةمساهمةساهمبريطانيومنطقيفيلسوف
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المنطقية،الرموزلغةعلىالتحاسينمنالعديدوأدخلالإضافةمنطقطورولقد

المنطقيالأساساستكمالهوايتهيدمعبالتعاونالعشرينالقرنمطلعفيوحاول

الطبيعيالعالممنقضاياهاتستمدالفلسفةأنالقولإلىرسلذهبوقد،للرياضيات

وتفسيرآتحليلآالطبيعيالعالممفاهيموتفسيرتحليلفيتتمثلمهمتهاوأن

للغةالمنطقيوالتحليلالمنطقهيالفلسفةماهيةأنأيضآرسلويقول،محسوسين

المحدثة.الجديدةللوضعيةممثلأبرزرسلويعتبر

49/5صفحة(5691-)6918برختبرتولت-9

بالأيديولوجياللتبشيرمنبرإلىالمسرحبتحويلتميزألمانيومسرحيشاعر

ماأنكما،للمسرحنشاطهليكرسالطبدراسةعنبرختتخلىوقد،السياسية

وقد،للحربالعنيدالمناهضمنهجعل،الأولىالعالميةالحربأثناءكجنديعاناه

المعروفةأوبراهعليهوعادت،الشيوعيةالقرنهذامنالعشريناتعقدفياعتنق

أخرىبأوبرااتبعهاثمومن،شهرةبأعرض)2891("الثلاثةالقرون"أوبرابعنوان

كلتاموسيقىفايلكورتوضعوقدماهاغوني"مدينةوسقوط"نشوءعنوانتحمل

ثمومنالدانماركإلىبرختفرالسلطةمقاليدهتلرتسلمأنوبعد،الأوبراتين

سيتسوان،الفاضلةوالمرأةغاليليو""حياة:مسرحياتهأشهرمنوأنففلندا،السويد

ألمانياإلىبرختعادوقد"القوقازيةالطبشورو"دائرةوأولادها"الأم"والشجاعة

الشرقية.ألمانيافييعملونالممثلينمنلشركةمديرآأصبححيث

54صفحة0168(-)8915برنيني-15

عاموفي،الباروكيالأسلوبابتدعالذيوهوإيطاليورشامومهندسنحات

فرصلعبقريتهأتاحالذيالأمر،خاصةبرعايةالعاشرأوريانالباباتعهده1644

إلىبالإضافةوذلكالثامنأوريانالباباضريحمنجزاتهأشهرولعل،الإبداعيالتدفق

الكسي.الميدانفيسيماولا،الرائعةوالمبانيالتماثيلمنكبيرعدد

684صفحة(9861-3581)!لأ"م!،5ل!برلوا-11

رومانسي،فربسيموسيقيمؤلفأعظمويعتبر،فرنسيجوقةوقائدموسيقار

منجزاتهأعظمولعل،وفاتهبعدقرننصفطولمغمورةالموسيقيةمؤئفاتهبقيت

وجولييت""روميووسيمفونيةالخيالية""السيمفونيةبأسماءالمعروفةتلكالموسيقية

".فاوستوإإدانة
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665صفحة(4891-)1888برنانوس-12

كاهن!مذكراتالعنوانذاتالشهيرةبروايتهالأدبيمركزهوطدفرنسيروائي

حياتهبدأ،الكاثوليكالكتابأبرزأحدالذكرالانفةروايتهصدوربعدغداوقد"ريفي

شركاتكبرياتإحدىفيمفتشآعملثمومن،الملكيبالنظاممناديآصحفيآ

وبالعالمالكاثوليكيالمسيحيبالمذهبالإيمانالعميقبرنانوسوكان،التأمين

الوسطالحلدائمآويرفضللماديةلدودآوعدوآبالإنسانيةالإيمانعميقأيضآالاخر،

هذافيشنوقدعصرنا""مذكراتبعنوانكتابآ3891عامفيأصدروقدالشرمع

الخربسنواتخلال!الوحشيةالفاشيةممارساتعلىالشعواءالحملاتالكتاب

ساندواالذينالأسبانيةالكاثوليكيةالكنيسةأقطابأيضآهاجمكماالأسبانيةالأهلية

وحولهعليهتدورالذيالأساسيالمحوروالشرالخيربينالصراعاتخذولقدفرانكو

وعائلتهالهجرةإلىالسياسةمناشمئزازهبهدفعوقدوضعها،التيالرواياتجميع

الجنرال!وتولي0491عامفيفرنساهزيمةوبعد،كمزارعفيهاوالعملالبرازيلإلى

السابقرفيقهمناصرةفيطاقاتهكلبرنانوسوظف،الحرةفرنساحركةقيادةديجول!

ماسرعانولكنفرنسا،إلىعاد4591عاموفي،ديجول!الجنرال!المدرسةفي

فغادرروحيتجددكلإلىيفتقرالفرنسيالشعبأنوجدإذ،بمواطنيهأملهخاب

إلىللعودةشديدمرضاضطرهأنبعدإلافرنساإلىيعدولم،تونسفيوأقامفرنسا

المنية.وافتهحيث،موطنه

946صفحة(3291-5185)برنشتاين-13

المسلماتبتعديلقام،الألمانيالإشتراكيالديمقراطياقطابمنوقطبفنظر

الألمانيالفيلسوفإلىبالعودةوطالب،ونقضهايتساوىأساسيآتعديلآالماركسية

إمكانبعدموقال!،متطابقتينهيغلوجدليةماركسجدليةاعتبروقد،كنتعمانوئيل

تناديالتيالعاملةالطبقةدكتاتوريةورفض،ودولةكنظامالماركسيةالإشتراكيةقيام

.الطبقاتبصراعالقائلالماركسيالمبدأرفضكما،الماركسيةبها

381صفحة1865(-)9185-برودين14

التنظيمفينظرياتهأصبحتوقدليبراليواشتراكيفرنسيةسياسيةشخصية

منللعديدوالمنطلقاتالقواعدالسياسيالتنظيممركزهوفيالطبيعيالاقتصادي

فيكانوقد،الفوضويةمذهبمؤسسيأحدوهو،والفوضويةالمتطرفةالنظريات

سماهماإلىودعاالأفكاربينصراعهوالمجتمعتاريخأنورأىمثاليآ،فلسفته

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكرتارلخ496

الملكية"هيدزماكتابهفهومؤلفاتهأشهرأما،الاقتصاديالحقلفيالعادلبالتبادل

1846.عامفيالصادر"البؤس"فلسفةوكتاب0184عامفيالصادر

953صفحةلأ!+س!57"!3بروميتيوس-51

وأعطاهاالسماءمنالنار،اليونانيةالخرافةتقولكما،سرقالذيالتيتانأحدوهو

شدبأنجريمتهعلى،الإغريقيةالأساطيرفيالآلهةكبيرزفسعاقبهوقد،للإنسان

أنقذهحتىالحالهذهعلىوبقي،كبدهينهشنسرأخذحيثصخرةإلىوثاقه

الألبجبلآلهةتقدمواعمالقةالإغريقيةالأسطورةتقولكمافهيالتيتانأما،هرقل

بينهمالحرباستمروقد،زفسبكبيرهاممثلةالآلهةهذهعلىشعواءحربآوشنوا

بالقربكهففيبسجنهمزفسقامحيثالتيتانبهزيمةانتهتسنواتعشرطوال

ترتوس.جبلمن

471صفحة-1891()1856بلاخونوف-16

أبرزومنالمذهبماركسي.روسيافيالإشتراكيةالديمقراطيةالحركةمؤسس

منوكان،الثوريةبالماركسيةيعتقديكنلمالماركشةفيوالمجتهدينالمنطرين

الحزبعنوالمنشقةلينينبزعامةالبلاشفيةلحركةالمناهضةالمنشقينحركةأعضاء

بالنسبةحتىالماركسيةفيمرجعآاليومحتىيعتبرذلكبرغملكنه،الروسيالشيوعي

للفكرالماركسيللتاريخالأساسواضعبليخانوفويعتبر،السوفياتيةللدولة

ولعلالماركسيالجمالبعلميعرفمامؤشسميأحدأنهكما،الروسيالاجتماعي

".التاريخفيالفرددور9ومؤئفه"الماديةتارلخفيمقالات9كتابهمؤتفاتهأشهر

378صفحة1882(-)1811بلانك-17

الصحيفةكانتوقد،متطرفةيساريةفئةإلىانتسبفرنسيطوباوياشتراكي

ثورةأعقابفيأصبحوقداللاهبةلمقالاتهميدانأ"أالإصلاحباسميومذاكالمعروفة

منيونيوشهرفيالعمالثورةسحقوبعد،المؤقتةالحكومةفيعضوأ1848عام

وقد،1875عامحتىمنفاهفيبقيحيثإنجلتراإلىبلانكنفي،1848عام

الاجتماعيةالأحوالوفيالفرنسيالتاريخفيالأبحاثكتابةإلىمنفاهفيانصرف

عامفيباريسإلىبلانكعادالثالثنابليونسقوطوبعد،البريطانيةوالسياسية

.نابليونسقوطبعدنشأالذيباريسكومونمعالتعاونرفضلكنه1871
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463صفحة(1881-018)5بلانكي-18

عليهحكموقد1848و0183ثورتيفياشتركماركسيغيرولكنهشيوعي

الثامنالقرنعرفهالذيالعقليوالمذهبالميكانيكيةبالماديةتأثر،مرتينبالإعدام

أمامثاليةنظرةكانتالتاريخيالتقذمإلىنظرتهأنغيرماديأ،كونهوبرغمعشر،

1885.عامفيالصدار"الاجتماعي!النقدبعنوانالمعروففهوالرئيسيكتابه

326صفحة1832(-)1748بمتهام-91

مبدأهواضعهوأنهإذ،النفعيالمذهبمؤسسإنجليزيأخلاقيفيلسوف

اهتماماتهمبإرضاءتتحققالناسمنعددلأكبرالكبرىالسعادةبأنالقائلالأساسي

باعتباررياضثآحسابآفعلأيأخلاقيةحساببالإمكانأنهأيضآوقال،الفردية

وقالالطبيعيالدينرفضوقد،الفعلذلكعنالناتجالألمأواللذةرصيدأخلاقيته

وأالواجبعلم9بعنوانالشهيركتابهفوالرئيسيمؤلفهأما،عنهودافعالمنزلبالدين

1834.عامفيصدروقد"الأخلاقعلم

913صفحة(1171-)1636بوالو-02

اعتمادفيالبالغالتأثيرلهكانولقد،عصرهفيوشهيرمرموقفرنسيوناقدشاعر

بنظمالأدبيةحياتهبدأ،والإنجليزيالفرنسيالأدبينمنكلفيالكلاشكيةالمقاييس

مجتمعه.فيالشهيرةالشخصياتبهايهجوكان،هجائيةقصائد

القواعدضقنهوقدالشعرأ!فنبعنوانالشهيركتابه1674عامفيوأصدر

الكتابمن،الكتاببهذاتأثروقد،الكلاسيكيةللتقاليدوفقآالشعرلنظمالأساسية

عينوقد،بوبوألكسندردرايدنوالشاعرانجونسونالدكتور،الإنجليزوالشعراء

عامآعشرةخمسةمذةاضطرهالذيالأمر،الملكيللبلاطمؤزخآ1677عامفي

الفرنسية،الأكاديميةفيعضوآ1684عامفيوانتخب،الأدبيالنشاطعنللتوفف

لمولكناليسوعيةفيههاجمآخروكتاب"الله!محبةكتابهمؤثفاتهأشهرمنولعل

المعروفةالنساءهجاءفيقصيدتهالهجائيةقصائدهأشهرمنأنكما،حياتهفيينشر

الحداثة.نحوالنساءانعطاففيهامعارضأكتبهاوقدالنساء"اضدبعنوان

913صفحة(6651-4951)بوصان-12

مدرسةرساميأعظمأنهكماعشر،السابعالقرنفيفرنسيزيتيرسامأشهر

بالعقل،الفناناسترشادبضرورةيقولوكان،الباروكيالعصرفيالكلاسيكية

الأغارقة.منالقدماءوفلسفةالفنمنالجماليةواستلهام
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931صفحة(4071-7261)(انلمطرا)بوسيه-22

ارتفعالذيالأمر،والبروتستنتيةللبروتستنتتصذىحيثميتز،لمدينةكاهنأعمل

أصبحثمومن،اليانسانيةهاجموقد،الوعظفيالبراعةمنالأولىالمرتبةإلىبه

أصبحالسياسيةالأبحاثمنعددأكتبأنوبعدفرنساعهدلوليوأستاذأمربيأ

البابويةعلىالملكتمزددونللحيلولةجهودهقصارىبذلوقد،للملكمثارآ

"موأ.لمدينةمطرانأ1681عامفيسيموقدعنها،وانشقاقه

614صفحة6591(-)1886تيلليشبول-23

وبينالتقليديةالمسيحيةبينالإيمانفيأبحاثهربطألمانيولاهوتيفيلسوف

النازيةتوليبعدولكن،الألمأنيةالجامعاتمنعددفيأستاذأعمل،الحديثةالثقافة

المتحدةالولاياتإلىفهاجرللنازيةمعارضتهبسببالتدريسهتلرعليهحرمالسلطة

وشيكاغو.هارفاردجامعتيفيأستاذأعملحيث،الأمريكية

بعنوانالشهيركتابهفهومؤلفاتهأعظمأما،المذهببروتستنتيتيليشوأن

6391.-6191عاميبينوذلكمجلداتثلاثةفيصدروقد"المنهاجيإاللاهوت

125صفحةم(.ق-118م.ق)24002-بوليبيوس

168عامفيروماإلىأسيرأبهجيءالقدماءالمؤزخينأشهرومن،يونانيمؤزخ

نأحيثتسيبيو،الرومانيالقائدوصداقةعطفكسبماسرعانولكنم.ق

الذيكتابهفهومؤئفاتهأشهرأما،العسكريةغزواتهمنعددفيرافقهبوليبيوس

العالم.علىوسيطرتهارومافتوحاتعنويتحدثجزءأأربعينمنيتكؤن

138!فحة(4681-6061)كورنايبيار-52

إلىانصرفثمومن،حياتهمطلعفيالمحاماةفيعملفرنسيومسرحيشاعر

ورواق،الأرملةأشهرهاولعل،الهزلطابعاتخذتمسرحياتشبابهفيوضعالأدب

بعدتحؤلولقد،1633و0163عاميبيننشرهاوقد،وميليتوالتابعةالقصر،

الشهرةنجمرتهاالتي"السيد"كمسرحيةالمأساويةالهزليةالمسرحياتوضعإلىذلك

،شهرةعنهاتقللاأخرىبمسرحياتالمسرحياتهذهواتبعأضوائها،بأسطع

عين1647عاموفي،وسواهما)1642(وبوليونت(164)0هوراسمسرحيات

برهافةيتميزكورنايأنعلىالنقادويجمع.الفرنسيالعلميالمجمعفيعضوأ

فيوببراعتهالمثيرةالحبكةلاكتشافالداثموبسعيهالمأسويالعنصرتلفسفيالحس
http://www.al-maktabeh.com
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إلىانتهائهثمومنوتعقدها،تأزمهاالحبكةإلىتعيدالتيالحرجةالمواقفخلق

معأ.والمستحبةالمفاجئةالخاتمة

946!ول!)0184-1391(صفحةلأل!26-بيبل

ماديالنزعةماركسيالألمانياطيالديمضالاشتراكيالحزبمؤشسيأحد

المجتمعفيالمرأةقضيةدراسةاولى.التاريخيةالماديةشراحابرزومن،المذهب

الفلسفية.والمثاليةمالثوسمذهبالشديدالنقدونقدخاصةأهمية

143!فحة(5391-)1877لأهقأ!بيجو-27

دولةفيبدراساتهويتميز،العشرينالقرنفيالإنجليزالاقتصادعلماءابرزمن

وذلككمبريدججامعةفيالسياسيالاقتصادفيالأستاذكرسيشغلوقد،الرفاهة

فيوالصادرالرفاهةاقتصادبعنوانالمعروتكتابههوكتبهأشهروأن8091عامفي

الكليةالرفاهةفيالاقتصاديالنشاطآثارأغوارسبرحاولحيث،0291عام

التحليلفيأسلوبهبيجوطبقوقد،الاجتماعيةوطبقاتهمجموعاتهبمختلفللمجتمع

والبطالةالتعرفةسياسةذلكفيبماالاقتصاديةالقضايامنعددعلىالاقتصادي

والمالية.

915صفحة(1753-)1685بيركلي-28

الرئيسيكتابهأما،الأكليروسفيالأسقفمرتبةبلغ،مثاليإنجليزيفيلسوف

قال،0171عامصدروقد"البشريةالمعرفةبمبادىءخاص"مبحثعنوانفيحمل

(،إحساساته)أوأفكارهعدامامباشرةبطريقةشيءاييدركلاالانسانأنبيركلي

الإلحادمحاربةإلىوانطلاقآ،يدركأنيعنيالشيءيوجدأنقائلأاستنتجولذلك

لوكنظريةرفضوقد،باطنيةبتناقضاتفحملأباعتبارهالمادةمفهومهاجموالمادية

ذاتية.الصفاتجميعأنوأعلنللأشياءوالثانويةالأوليةالصفاتفي

472صفحة(1868-184)0بيساريف-92

الماركسيونويعتقد،ثوريروسيوصحفيوأديبوناقدالمذهبماديمفكر

مفهومهكانوقد،الاشتراكيةالنظرياتمنبأييعتقديكنلمبيساريفبأنالتقليديون

اعتبروقد،للعلمالاجتماعيةالوظائفعلىكبيرأتأكيدآيؤكدالاجتماعيالسياسي

بالمذهبالأخذإلىيميلوكان،التاريخيالتطورأساسالعلميةالمعرفةتقدم

.للثورةالضروريةالشروطإلىتفتقرروسيابأناعتقدوقد،الحسي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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102!فحة3!ي-++ههـ!هشأ6

ن!ثمأتهابسببالإنفعاليالنضجبعدمتتسمنفسيأ،المعتلةأوالسيكوبائيةالشخصية

التدليل،فيالإفراطبسببالشخصيةبضعفأيضأتتسمكمانفعاليأ،باردةبيوتفي

المستوىعنديتوقفولذلك،رغباتهقمععلىطفولتهفيالفرديتدزبلابحيث

.الذاتحولالتمركزمنالطفلي

337!فحة+ل!!لل!ل!55بيتيرلو-12

متظاهرألفستينعلىيزيدما9181عاممنأغسطس16فيتظاهرأنحدث

الصناعيالركودعلىاحتجاجأوذلكمانثسشر،مدينةفيبيتيرلوميدانفيوذلك

يتمثلسياسيبغلافالسببينهذينتغليفجرىوقد،الغذائيةالموادأسعاروارتفاع

التيالسلطةالمظاهراتضخامةأرعبتوقد،برلمانيةإصلاحاتبإجراءبالمطالبة

الذيالأمر،جريحوخمسمائةقتيلآ11عنفضهاأسفرحيث،بالقوةبفضهاأمرت

بيتيرلوإ.أمجزرةاسمعليهايطلقونالناسجعل

043صفحة)الذرائعية(البرغماتية-22

الأميركيالفيلسوفمذهبعلىالحديثةالفلسفةفيالبرغماتيةأوالذرائعيةتطلق

نظريةكلأنويقرربرغماتيمذصبوهوشيكاغومدرسةمذصبوكذلكديويجون

العلةوأنعمليمردودلهاكانإذاإلالهاقيمةولاالعملإلىذريعةأوأداةهي

أداةهيالتيوكاليدبهيكتبالذيكالقلمالنتيجةلإحداثالوسيلةهيالذرائعية

العاقلة.للارادةالتنفيذ

نأالقولوزبدة،التجربةعلىأحكامهيبنيالذيالمنطقفهوالذرائعيالمنطقأما

.الحياةفيللنجاحوسيلةأوذريعةسوىليسالذرائعيالمذهبفيالفكر

158صفحة-البرسبيترية-67

كلفن،جونالشهيرالدينيالمصلحيديعلىتطويرهاجرىكنيسةسلطةمننوع

الكتابهذامرافقمنآخر،هامشفيلناسبقوقدع!ثسرالسادسالقرنخلالوذلك

جنيف.مديةفيالكنسيةالدولةيشابهماأنشأمناولكان،كلفنذكرعلىجئناأن

02صفحة-نيةلبيوريتاا-57

الكنيسةتطهيراستهدفتعشرالسابعالقرنفينشأتإصلاحيةدينيةحركة

وقد،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةآثارمنبهاعالقآيزاللاكانمفاالإنجليزية
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996والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتتعريف

فيالشديدالأثرلهاكانوقد،والدينالأخلاقفيبالجديةالحركةهذهتميزت

العالمفيوالعقليةوالفنيةوالأدبيةوالاجتماعية،والسياسيةالدينيةالمؤشسماتترسيخ

الديمقراطيالنظامترسيخفيالفضلمنالكثيرإليهايعودكما،بالإنجليزيةالناطق

كرومويل،أوليفروالزعيمالقائدرجالاتهاأشهرمنوأن،اليومبريطانياتمارسهالذي

.ملتونجونالكبيرالإنكليزيوالشاعر

472صفحة-9188()1828-تشيرنيشفكيا

فيروسيافيالثوريةالديمقراطيةالحركةزعييمكان،روسيوثوريماديمفكر

الألمانيةالكلاسيكيةوبالفلسفةبهرتزينتأثرعشر،التاسعالقرنمنالسادسالعقد

إعادةوحاول،كنتلفلسفةشديدأنقدأوتجهوقد،فيوربخلودفيغفلسفةوبخاصة

وفلسفةالتامالتطابقمتطابقةتكنلمفلسفتهولكن،ماديةصياغةهيغلجدليةصيغة

وأنايإشتراكيةإلىالسبيلهيالفلاحية!الكومون"المشاعيةأنرأىوقد،ماركس

فيالصادر"والواقعالفنبينالجماليةقيالعلاقاتبعنوانالشهيركتابهمؤتفاتهأهممن

فيوأسهمالمثاليةللجمالياتشديدآنقدآهذاكتابهفيوتجهحيث،1855عام

الأدبتطؤرفيكبيرتأثيرلهكانولقد،الواقعيللفنالرئيسيةالمبادىءصياغة

فعنوانهاالثانيةأما؟"العمل!ماالأولىروايتينكتبوقد،والموسيقىوالرسم

.""الاستهلال

643صفحة(1871-7271)جوتور-2

السادسولويسعشرالخامسلويسالملكينمععملماهروإدارياقتصادي

النظامإنقاذبإمكانهمكانالذينأولئكأحدالمؤرخينمنالبعضويعتبره،عشر

بعصرمتأثرأتورجووكانالفرنسيةالثورةويلاتفرنساوتجنيبالفرنسيالملكي

باسمالمعروفينالاقتصاديينمنمجموعةإلىوينتمي،وفلسفاتهالتنوير

عاموفيالاقتصاد،علىالمصطنعةالرقابةبإلغاءيطالبونكانواالذين،الفيزيوقراطيين

المعارضةلكنفرنسا،فيالعامالمراقبوظيفةفيعشرالسادسلويسعينه1774

القسريةالأعمالب!لغاءالقاضيالقانونسيماولا،الستةقوانينلاقتهاالتيالشديدة

منصبه.منعزلهإلىانتهت

442!فحة-الميلاد(قبلالخامسالقرنفي)عاضتوسيديديس-3

الحربتاريخبعنوانالمعروفكتابهفهوكتبهأشهرأما،يونانيمؤزخأعظميعتبر

انتخبوقد،أثيناأهلمنوهو،وأسبرطةأثينابينالصراعتاريخأي،البولوبونيزية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيتسبببإهمالاتهموهإذأثينامننفيماسرعانلكنهعسكريأحاكمأ424عامفي

التحليلإلىعمدمؤزخأؤلكانولقد،عنيفةنهايةانتهىأنهويقال،أسبرطةانتصار

الأثينيةللشخصياتالرائعتحليلهوأن،الحروبلسياساتوالأخلاقيالنفساني

تدوينلعلممؤشس!أؤلجعله،كبراسيداسوللأسبرطيةمثلأوالسبياديستبركليس

التاريخ.

973صفحة(9581-5081)كفيلتور-4

بمبحثهاشتهروالجنسيةالمولدفرنسيالسياسيةالعلومفيوعالموسياسيمؤرخ

التاسعالقرنفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالحكمنظامفيالعميقالتحليلي

.المتحدةالولاياتفيومتجولأزائرأالسنةيقاربماأمضىحيثعشر،

دراسةعلىهذاكتابهفيوركزأمريكا"في"الديمقراطيةعنوانمبحثهحملوقد

وكان1845عامفيمبحثهصدروقد،الأمريكيةالاجتماعيةالمساواةموضوع

يتمتعيكنلمولكنه،النوابمجلسفيعضوأ9183عامفيانتخبقدتوكفيل

الجمعيةفيعضوآانتخب1848لعامفبرايرثورةنثبتوعندما،ملحوظنفوذبأي

للخارجيةوزيرأعينثم،الثانيةالفرنسيةالجمهوريةدستوروضعتالتيالتأسيسية

تجريدجرى1851عامفيبانقلابهبونابرتلويسقامأنبعدولكنشهورلبضعة

فيأصدروقدالجديد،للنظامالولاءقسمأداءرفضهبسببمناصبهجميعمنتوكفيل

الحريةموضوعيبالبحثفيهتناولأوالثورةالقديم"النظامبعنونكتابا1856عام

.والمساواة

52صفحة-1274()1225ا!ويني5-توما

إيطالي،دوميناكيراهبوهو،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةعرفتهلاهوتيأعظم

المسيحية،والديانةأرسطوفلسفةلتكئفنتيجةفلسفتهنشأتولقد،مثاليوفيلسوف

عناصرهاقوةفيوزادأرسطو،فلسفةفيالماديةالعناصرالأكوينيتوماأضعفولقد

المثالية.

عاموفي،والعقلالإيمانانسجامعلىقائمفهوالفلسفةفيالأساسيمبدأهأما

الرومانيةللكنيسةال!حيدةالحقيقيةالفلسفةالأكوينيتومافلسفةاعتبرت،9187

الكاثوليكية.
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957صفحة(3691-)1855توني!-6

العقدومفهومالعضويالمفهومبينتوفقالتيبنظريتهاشتهرألمانياجتماععالم

وقدالاجتماعيةلفلسفتهالارتكازنقطةالإرادةمنجعلوقد،للمجتمعالاجتماعي

تماسكهاعلىتحافظالتيالجماعةفيبوضوحتتجلىالطبيعيةالإرادةأنرأى

الذيالأمر،بالتضامنعامحسبواسطةوكذلك،موروثةوتقاليدقواعدبواسطة

نإ:قائلأتونيسوششطرد،الاجتماعيبالاتحادالقائلةالعضويةوالنظريةيتوافق

تصبححيث،العقلانيةالإرادةإلىيرتكزمجتمعإلىالتحولإلىتنزعالجماعة

يتوجبالذيالمجتمعتماسكفيالأقوىالعاملهيالعقلانيةالذاتيةالمصلحة

باستخدامتفسيرهايمكنوقواعدقوانينصياغةبواسطةتماسكهعلىالحفاظ

يوافقلاكانتونشىأنمنالرغموعلى،ومفاهيمهالاجتماعيالعقدمصطلحات

فيالاختيارحريةمنمعينةبدرجةقالوقد،النازيةذلكفيبماالتوتاليتاريةقيامعلى

إرادةاجتماعيةمنظمةلكلبأنيعتقدكانأنهغير،الاجتماعيةالعلاقاتجميع

أعظموأن،العقلانيةوالإرادةالطبيعيةالإرادةمنكلسماتفيهاتتجلىجماعية

1887.عامفيوالصادرأوالمجتمع"الجماعةبعنوانالشهيركتابههوتونيسمؤلفات

455صفحة1872(-)1811كونببهتبوفيل-7

مرحلةفيوالنفوذالتأثيرمنالذروةبلغ،فرنسيوناقدوصحفيوروائيشاعر

وقدوالطبيعيالجماليالمذهبينإلىالمبكرةالرومانسيةعنالفرنسيالأدبتحول

صدرتوقد،عشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفيأشدهبالرومانسيةاهتمامهبلغ

"الموت"كوميدياكتابهظهر1838عاموفي0183عامفيالأولىالشعريةمجموعته

كانلذلكالإيمانمزعزعغوتييهتيوفيلكانولما،الموتمنرعبهعنعبرحيث

الفنبمذهبيدينوهوالعدميةسيطرةخلالوذلك،الفنفيعزاءهيجدأنيحاول

النظريةهذهأصبحتوقدعليها،والمحافظالجماللصورالمباعالفنبوصفللفن

للرومانسية،كليآتنكروهنا،معتقداتهلجميعوالمنطلقالأساس"للفن"الفنالجمالية

معتقداتهعنبصراحةلتعبرموبيناديالآنسة9بعنوانالمعروفةروايتهوجاءت

القواعدجميععلىلخروجهاالأدبيةالدوائرفيكبرىضجةأثارتالتيالجديدة

عاموفيآخر،شيءكلفوقالجمالأنالقولعلىولإصرارها،التقليديةالأخلاقية

للخلاصالوسيلةالسفرفيوجدوقدقصائدهأجملألهمتهالتيأسبانيازار184.

للشعر،جديدةتقنيةطوروقد،ومحظيتيهالثلاثةأولادهلإعالةعليهالحياةضغطمن

"أزهارالشهيربديوانهإعجابهعنعبروقدبغوتييهالإعجابشديدبودليركانوقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كفلوبير:معاصريهعنالأدباءجميعوتقديرباحتراميتمتعغوتييهكانولقدالشر"

وبودلير.وبانفيلبيفوسان

273صفحة-التجريد-51

،غيرهدونوحدهإليهتلتفتوأنالشيء،عناصرمنعنصرأالنفستنتزعأنهو

ابنقالولكنالصوتتجردوالأذناللونتجردفالعين،تجريدآلاتالحواسوتعتبر

لبعضنزعآالنزعيكونفتارة،متفاوتةومراتبهامختلفةالتجريدأصنافأنسينا

نأدونمنالمادةعنالصورةيأخذفالحسكاملآ،نزعأيكونوتارةالصفات

أشدتبرئةالمادةعنالصورةفيبرىءالخيالأما،المادةولواحقالمادةمنيجردها

الصورةيأخذالعقلفإنوأخيرآ،لواحقهاعنيجردهاأندونمنالمادةعنفيجردها

كلعنويفرزهاالمادةلواحقوعنالمادةعنفينزعهاوجهكلمنالمادةعنمجردة

ووضع.وأينوكيفكم

446صفحة-يةالتعبير-05

فرضإلىوسعيآالانطباعيةعلىردآالعشرينالقرنمطلعفيظهرفنيمذهب

والفنونالأدبفيالمذهبهذاتمثلوقد،الخارجيالعالمتصورعلىالفنانمشاعر

طويلآ.يعمرلمولكنهوسواها،التشكيلية

الأشكالفيالتناغملتحقيقالسعيأنيرىالرسامفإن،التعبيريالرسمأما

التعبيرقوةمنقصوىدرجةبلوغهوعملهفيالأهملأنثانويأمرهووالألوان

ومعنويآ.جماليأ

مسرحياتظهورالتعبيريالمذهبمبادىءتطبيقعننجمفلقدالمسرحفيوأما

التقاليدمنتمامأومتحررة،الاجتماعيالنظامنقدفيوفغاليةالمضمونعنيفة

الواقعمنالمشاهدومقتلعةالإخراجووسائلالمنظرحيثمنوذلك،المسرحية

ومفاهيمهالكاتبلرؤىصدىهوعالمعنهغريبعالمفيلتغرقهالمحسوس

المحسوساتدنيامنالمشاهدنقلبغيةوالحركاتالأصواتاستعمالفيومسرفة

ورمزية.صوفيةأجواءإلى

ذإ،لنشاطهموملائمأفسيحأميدانذالشعرفيالتعبيريونوجدفلقدالأدبفيأما

بهم،المحيطبالعالمالداخليإحساسهمعنالتعبيرحريةلهمأتاحتالتعبيريةأن

والجمالية.والاجتماعيةالسياسيةانفعالاتهموتفجير
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645صفحة-التصويرية-52

إما،مع!برةبكلمات،والخارجيةالداخليةالانفعالاتإبرازهدفهالأدبفيمذهب

التحليل.خلالمنوإما،النقليالوصفخلالمن

لهفيصوره،بصدهعليهيقعالذيالمشهدقارئهإلىالأديبينقلالتصويريةوفي

منأمامقتبسأالأديبعمليكونوبذلكمعبر،تشخيصفيويبرزهواقعيأتصويرأ

والانفعالاتوالرموزالتشابهخلالمنإليهبهموحىوأما،العاديالوصفحيز

فنيمستوىإلىبعملهفيرقى،منهالعقليأوالعاطفيوبالجانبالمشهدذلكبطبيعة

التصويريالأديبأنكما،الانطباعيةأوالرمزيةأسلوبيمنيقرببحيث،رفيع

وأالمفرداتفيستخدم،عواطفمنفيهيعتملوماالوجدانتصويرأيضأيحاول

بها.عميقأإحساسأالسامعأوالقارىءإلىتنقلالتيالعبارات

85صفحة-ترنت-62

الرومانيةالكنيسةعقدتهاالتيالمسكونيةالمؤتمراتمركزبأنهااشتهرتبلدة

جميعأيضأالمؤتمراتهذهعننجموقد،1562و1545عاميبينالكاثوليكية

هذهصادفماوبرغم،الكاثوليكيةعقائدحولالبروتستنتينيةأثارتهاالتيالالتباسات

نهايةفينجحتفإنهامخاطرمناعترضهاوماعقباتمنالمسكونيةالمؤتمرات

.جديدةبزخوموحقنهاالكنيسةإنعاشفيالأمر

91صفحة-التركيب-47

هوالتركيبأنهاملينويرى،المركبةالمعانيإلىالبسيطةالمعانيمنالانتقال

فهوهجلعندالتركيبيالمنهجأماالأشياء،يحكمالذيالقانونمنالأخيرةالمرحلة

عندالتركيبيالحكبمامابينها،والجمعونقيضهابالقضيةالمعانياستنباطيفيد

حلوالسكر:مثلاتقولذاتيتركيبيحكمالأول!:نوعانفهوكنتعمانوئيل

الحجر.يسخنالشمسضوءكالقولموضوعيتركيبيوحكم،المذاق

616صفحة-!ه!"37لتوماوبةا-97

التوماويةوكانت،الأكوينيتومابدأهالذيالكاثوليكيةالفلسفةفيالرئيسيالاتجاه

التوماويةلواءحملةأبرزمنوكان،الدومينيكانرهبانيةفيالسائدةاللاهوتيةالفلسفة

أنصارويتجه،فيوديلتوماسالإيطاليالدومينكانيالراهبالنهضةعصرفي

وهيغلكنتفلسفتيوبينبينهاتربطالتيالجسورابتداعإلىالحديثةالتوماوية

المثاليتين.
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158صفحةوالربط-الترابط-08

فقيامالترابطأماما،بسببالذهنفيلاقترابهامدركينبينعلاقةإحداثالربط

الترابطهذاسفيآليأالمدركاتبينالعلاقةقيامكانفإذا،بالفعلالعلاقةهذه

الاقترانأوالترابطأماالأفكار،بتناسقفيسمىمنطقيأكانإذاأماالأفكار،بتداعي

نفسيتينظاهرتينبينوظيفيةرابطةأوعلاقةفهو،النفسعلمفيالتداعيأو

بينالتفاعلخلالالاقترانأوالرابطأوالتداعيويظهر،بالخبرةأوبالعلمتتواجد

.والموضوعالذات

28!فحة(6551-1)295)ياسندي(جاسندي-ا

منعددفيأستاذأعمل،وكاهنوفلكيطبيعيوعالمالمذهبماديفيلسوف

أرسطو،تعاليمبتحريفواتهمهاالكلاميةالمدرسةعلىبشذةحملوقدالجامعات

علىالفلسفيةنظريتهأقاموقد،النظريةالأفكارفيديكارتنظريةأيضآهاجمكما

فلسفةتحليل9بعنوانالشهيركتابهفهومؤتفاتهأشهراما،الماديةأبيقورفلسفة

أقسامثلاثةمنالكتابهذاويتألف1658عامفيالكتابهذاصدروقدأبيقور"،

النزعةوانتقدالمعرفةأصالةمشكلةفيهحفلحيث،المنطقالأولالقسمويتضفن

ويعرض،الطبيعةفيفيبحثالثانيالقسمأماالسواء،علىالقطعيةوالنزعةالشكية

ف!نوأخيرآ،والمكانالزمانموضوعيةعلىويدلل،الذريةالنظريةالقسمهذافي

.والنساكالنسكالقسمهذافيهاجموقد،الأخلاقفييبحثالثالثالقسم

613!فحة(7391-)1882ماربتانجاك-2

القرونفيالدينيللفكرشرحهفياشتهرالكاثوليكياللاهوتفيفرنسيفيلسوف

لتومانسبة9التوماويةفلسفتهعنفضلأالأكوينيتومافكرسيماولا،الوسطى

فىالسوربونجامعةفيودرس،بروتستنتينيةنشأةماريتاننشأ،الخاصةاكويني"

التيفلسفتهاسيماولا،الجامعةتلكفيالعلميةالأجواءاستهوتهوقد،باريس

خابماسرعانولكن،والموتالحياةطلاسمستفكالتيهيالعلومبأنزعمت

واعتنقابرغسونهنريإلىإنسبةالبرغسونيةالحدسيةإلىفتحولالعلومفيأمله

مدينةفيالأحياءعلمدرسأنوبعد،أدرمنسوفريساالمدعوةوزوجتهالكاثوليكية

ثمومنالكاثوليكيالمعهدفيمدرسأعملحيثباريسإلىعادالألمانيةهيدلبرغ

.الفاتيكانفيلفرنساسفيرأعينوقد،الحديثةللفلسفةأستاذآ

الإغريقيةالفلسفةإلىبالإضافةالأكوينيتوماولاهوتأرسطوبفلسفةماريتانتأثر
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ماريتانشددوقد،والنفسوالاجتماعالأنتربولوجيابعلومتأثرهعنفضلآ،والحديثة

التالية:النقاطعلىفلسفتهفي

المشروعةالعديدةالطرقمنطرقهيوالتصوفوالشعروالفلسفةالعلومأن-أ

الحقيقة.إلىوالمفضية

ويتجاوزها.السياسيةالجماعةعلىيسموالإنسانيالكائنأن-2

توفرهاالتيالمعطياتحسابهافيتدخلانالأخلاقيةالفلسفةعلىيتوجب-3

الإنسانية.المعرفةمنالأخرىالفروع

نأالمعتقداتفياختلافهمعنالنظروبغضالبشر،جميععلىيتوجب-4

مذهبآالتوماويةماريتاناعتبروقد،الصالحةالسياسيةالمؤسساتبناءعلىيتعاونوا

علىشددوقد،يفعلأنوهوألاواحدأمعنىالإنسانلوجودأنوقالوجودنجأفكريآ

الإنساني.الفردقيمةوعلى،الإنسانيةالعناصرأهمية

286!فحة(8917-)1737جالفاني-3

الفسيولوجياروادمنكانوكذلكواستخدامها،الكهرباءدراسةروادمن

بولونامدينةفيالعلوملأكاديميةرئيسأ1772عامفىانتخبوقد،الكهربائية

الكهرباءعلىأبحاثأأجرىعشرالثامنالقرنمنالثمانيناتوخلال،الإيطالية

فيالكهرباءأثرعلىتعليقبعنوانكتابفيإليهتوصلالتيالنتائجونشرالحيوانية

فيالكهرباءآثارحولفولتاالسنادوروبينبينهخلافنشبوقد،العضليةالحركة

الحية.الأنسجة

73صفحة(6915-0153)بودينجان-4

نأبودينويرىالمثلىالحكومةنظريةوضعمنأولكانفرنسيسياسيفيلسوف

نأعلىشذدوقد،وجلعراللهإرادةمعبالطبعويتوافقعقلانيأمرهيالسلطة

العامةالآدابمراقبةوفيالناستثقيففيسيماولاالدولةفيالأساسيالدورللدين

الفكرية.والحياة

آ.7صفحة(0891-091)5سارتربولجان-5

فرنسا،في""الماديةللوجوديةالأولوالمنظر،فرنسيومسرحيوكاتبفيلسوف

المنهجحيثمنوذلكوهيديغر،هوسرلفلسفتيظلالفيفلسفتهتكونتوقد

كما،المسيحيةكيركيغاردووجوديةالماديةوجوديةبينوثيقةارتباطاتثمةبأنعلمآ

54م/الحديثالأورومميالفكرناريخ
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فلسفتهوتتميز،فلسفتهفيالبارزالأثرالنفسانيالتحليلفيفرويدلمنهجكانأنه

وعلى،لذاتهكائنسارترنظرفيفالإنسان،والذاتيةالإنسانحولالمتمركزةبنزعتها

علىيشددلكنه،الفكريةسارترتوجهاتفيالبالغالأثرالجدليةللماديةأنمنالرغم

ولاحرنشاطالإنسانيالنشاطأنيرىفسارترالاختيار،فيالإنسانحريةحتمية

القائلالمبدأعلىقائمفهوللحياةمفهومهجوهرأما،الموضوعيةالقوانينعلىيعتمد

وجماع،الأخلاقيةفلسفتهأيضآيمثلالذيالأمر،لنفسهيصنعهماهوالإنسانأن

حريةعلىمرتكزالأول:جاذبينقطبينبيندائمآيتأرجحمؤلفاتهفيسارترأنالقول

أهمإن.خلاصولامنهافكاكلاحتميةعلىفيقومالثانيأما،الفرديالاختيار

"الذباب9(1)439"والعدم"الوجود(1)939"الجدارأ(1)389"أالغثيان:مؤلفاته

ثلاثة."الحريةإسبل)4891(!القذرة"الأيدي)4391(

471صفحة1491(-)9185جوريجان-6

الفرنسي.الاشتراكيالحزبتوحيدفيرئيسيآدورآلعب،فرنسياشتراكيقطب

وقد،السياسيالعملممارسةإلىاتجهثمومن،مدرسةفيمعقمأالعمليةحياتهبدأ

ونصيرآللحربمعاديآكانوقدالنوابمجلسفيعضوأ1885عامفيانتخب

1491.عامفياغتيلوقدوألمانيا،فرنسابينبالوفاقومطالبأللسلم

138صفحة(9916-)9163راسينجان-7

وهوالأدبيةحياتهبدأ،اليانسانيبالمذهبوهوشابتأثرفرنسيومسرحيشاعر

المسرحيةهذهلكنأوفيد،مسرحيته1916عامفيفأصدرشبابهمطلعفييزللقا

هذهأصدروقد،الشهرةقمةإلى"الاسكندرأمسرحيتهبهارتفعت،تمثللم

وقدوالمنظر،الأديببوالوعلىمنتظمةبصورةيترذدكان،1665عامفيالمسرحية

الشاعرإلىتعرفوكذلك،والحكاياتالأساطيرشاعرلافونتينإلىأيضأتعزف

و"فيدره"إأندروماكأمسرحياتهيمسرحياتهأشهرولعل،مولييرالهزليالمسرحي

مطورراسينويعتبرعصرهفيمسرحيأشهرأنهعلىمعاصروهاعتبرهوقدو"برنيس"

والحقدوالغيرةالحبالمفهومذلكعلىأدخلحيث،للمسرحيةكورنيمفهوم

أبطاله.شخصياتتحريكفيأساسيةعواملكقهاهذهمنوجعلوالوفاء،

556!فحة(5391-1981)لهه!هولجود-8

مذهبأتباعمنوهوالجوانبمتعددةوعبقريةبريطانيومعلموكاتبفيلسوف

عامم!تابتداءعملوقد،للسلاموداعيةللحربمناهضأبكونهتميزوقد،اللاادرية
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به،خاصةفلسفةلهليس،لندنجامعةفيالنفسوعلمالفلسفةلدائرةرئيسأ0391

أشهروأن،الفلاسفةونظرياتفلسفاتفيهاشرحوقدمؤلفأ،أربعينوضعلكنه

والسياسةالأخلاقفلسفةإلىو!المرشد")3691(!الفلسفةإلىالمرشد9:مؤلفاته

.)5291أالإيماناستعادة9عنوانفيحملالأخيركتابهأما(،)3891

882صفحة(6831-6571)جودولن-9

وكان،قسيسآشبابهفيكان،المساواةدعاةومنإنجليزيسياسيومفكرأديب

فيوالمنتظمينالمستقلينالمنتجينمنمجتمعوإقامة،الخاصةالملكيةبإلغاءينادي

الفوضوية.المذاهبفيملحوظأثرذاوكان،صغيرةجماعات

104صفحة(0188-)9181أليوتجورج-01

العصرفيعاشت،ايفنسآنماريفهوالحقيقياسمهاأما،إنجليزيةروائية

يعتبرالذي"إالسيكولوجيالنفسانيالتحلبلنهجبتطويرقامتالتيوهيالفكتوري

والمعروفالرئيسيالدينيالألمانيالكتاببترجمةقامت،الخياليةالقصصميزة

الواسعةريفيووستمنسترلمجلةتحريرلرئيسنائبةعملتوقد"المسيح"حياةبعنوان

فهيرواياتهاأشهروأمالوي!هـ..جيدعىلامعصحفيمنوتزوجتالنفوذ،

شهر"منتصفروايةفهيالكبرىرائعتهاأماو"رومولا"!الجدولعلى"الطاحونة

فيالصادرةديروندا!"دانيالروايتهاوكذلك1872-1871عامفيالصادرة"مارس

كانالأولزوجهاأنإذ،أخرىمرةتزوجتقليلةبأشهروفاتهاوقبل،1876عام

1878.عامفيتوفيقد

466صفحةصفحة(0591-)1856شوبرناردجورج-11

العامةبثقافتهتأثروقد،الصحافةفيبالعملالفكريةحياتهبدأ،إيرلنديكاتب

يكنلملكنه،الاشتراكيبالمذهبيقولكانبتلر،وصموئيلمارك!وكارلبشيللي

ككاتبلمع،والأدبيوالفنيالمسرحيالنقدفيكبيرأنجاحأنجح،بالماركسي

مسارحعلىوعرفتالعالمشعوبلغاتمختلفإلىمسرحياتهنقلتوقد،مسرحي

ويتميز،والاجتماعيةوالسياسيةالفكريةبالمواقفمسرحياتهتتميز،وأمريكاأوروبا

2591،عامفينوبلجائزةعلىحصلوقد،والسخريةالدعابةلادعبأسلوبشو

"والسوبرمان!الإنسان"للمالرائحةلا9القدرأ"رجل:فهيمسرحياتهأشهرأما

وسواها."بربارةأالماجور"بيغماليون9

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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938!فحة(0591-)1856شوبرناردجورج-12

وصموئيلستلليجامعةالصحافةفيبالعملحياتهبدأإيرلنديمسرحيكاتب

العملحزبلاشتراكيةالمرشدبمثابةكانتالتيالفابائيةالجمعيةأعمدةأحدوكان

،والجنديأالبطلالشهيرةمسرحياتهومن،مسرحيكمؤلفنجمهتألق،البريطاني

"والسوبرمانوإالرجلالنساءأتحبهالذيو"الرجل"للمالرائحةو"لاالقدر،رجل9و

2591.عامفينوبلجائزةنالوقدوسواهابيغماليون"9و،الطبيبو"معضلة

705صفحة(5291-)1863سنتياناجورج-13

الموضوعيبالوجوديعترتالنقديةالواقعيةأنصارومنأمريكيوكاتبفيلسوف

الصفاتأي،إدراكهايمكنالتيهيوحدهاالجواهربأنويعتقد،الماديللعالم

وكانللموضوعاتكعلاقاتالإدراكفيتظهروالتيللأشياءالممكنةأوالواقعة

الموضوعي"التحقيقهوبأنهالجميلسنتياناعرفوقد،ظاهرةالوعييعتبرسنتيانا

العالمومنالجسممنالروحتحريرفيعنهاالبحثينبغيأنهفقالالسعادةأماأللذة

بغريزةالمجتمعتطؤرتف!رنظريةوضعفلقدالاجتماععلمفيأما،المعرفةومن

مناهضأسنتياناكانفلقدالسياسةفيأما،الماديةالمنافعلتحقيقوالسعيالذاتحفظ

العقل!"حياةبعنوانالشهيرفهوالرثيسيمؤتفهأما،النخبةلحكمومؤيدأللديمقراطية

1291و5091عاميبينوذلكخمسةمجفداتفيصدروقد

475صفحة2291(-)1847سورللجورج-14

للأسطورةالإبداعيالدورنظريةطؤروقد،مرموقومفكرفرنسيإشتراكي

قبلوالاقتصاديةالاشتراكيةبالقضاياسوريليهتمولمالتاريخيةالعمليةفيوالعنف

الذيالأمرومحافظةليبراليةيومذاكأفكارهكانتوقد،العمرمنالأربعينبلوغه

9188عامفيوالصادر!سقراطمحاكمةةبعنوانالمعروفكتابهفيواضحأيبدو

والتأفلللمطالعةوقتهوكزسكمهندسوظيفتهمنسوريلتقاعد2918عاموفي

لهاوتصذىالماركسيةاكتشفوقد،الثقافةحقولجميعوفينهمآقارئأكانوقد

عاموفي،والأدبيةالفكريةمنجزاتهأهمالمباحثهذهوتعتبر،تحليليةنقديةبمباحث

بسببوالراديكاليينالاشتراكيينعلىعنيفنقدمنحملاتسوريلشن2091

سوريلواتجه،الاشتراكيةإلىالطريقهيالثوريةالدستوريةالوسائلبأنهؤلاءمناداة

ومارستبتىوقد،فوضويةنزعاتذاتثوريةنقابةمننوعمساندةإلىذلكبعد

عاموفي،والعنفالأسطورةفيسوريلفلسفةالإيطاليةالفاشيةزعيمموسوليني
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الملكيالنظامإلىالدعوةنحوفاتجهالنقابيةبالحركةسوريلآمالخابت9091

أ.الفرنسيالعملإحركةباسمالمعروفةوالحركةوتعاطف

442!فحة(9171-)1672أديسونجوزيف-15

يومذاكالشهيرتينللمجفتينوالمونجه،إنجليزيوسياسيودراميوشاعركاتب

البرلمانفيعضوأأصبحثمومنالحكوميةالوظائففيتدزجشكتيتور"9و"تاتلر"

للخارجية.ووقدرأ

475-جوسبد)1846-2291(صفحة16

السياسيةحياتهبدأ،الفرنسيةالعقاليةالحركةفيالماركسيالجناحوزعيممنطم

وبولماركسوكارلتعاونوقدالمساواةأ9اسمتحملأسبوعيةمجلةواصدرصحفيآ

عليهوافقتوقد،العماليةللحركةعملمنهاجوضععلى،ماركسابنةزوجلافارج

لكنثوريأ،المنهاجذلكوكان،1885عامفيعقدتهالذيالمؤتمرفيالحركةهذه

.الثوريمنهاجهتناهضوالعمالالاشتراكيينمنكبرىمجموعاتثضةكانت

304!فحة(5691-)1876بنداجوليان-17

عنالعنيدوالمدافعللرومانسيةالمناهضةالفرنسيةالحركةوقطبفرنسيناقد

البرغسونية،الفلسفةيكافححياتهطوالأمضى،الفلسفيةبرغسونحدسيةضدالعقل

المعروفةروايتههيمؤلفاتهاشهرولعلالبرغسونية!9كتابه1291عامفيأصدروقد

والعدالة،الحقيقةيخونونالذينالخونةأولئكيهاجمحيث"المفكرين"خيانةبعنوان

سياسية.أوعنصريةباعتباراتذلكإلىمدفوعين

636صفحة-؟()9291أوسبرنجون-18

الهادفةوالأفلامالمسرحياتوإخراجبكتابةتميزإنجليزيسينمائيومنتجمسرحي

فيهايتحدثحيثلوثر"مارتن9ووالمرفهغاضبآأوراءكفلتنظر9مسرحياتهأبرزوأن

الشهير.الألمانيالدينيالمصلححياةعن

155!فحة-1688(-)1628بنيانجون-91

ويعتبر،1678عامفيالصادر!الحاح"تقدمبمؤنفهاشتهرإنجليزيوواعظض

فيسنةعشرةاثنتيقضى،لهوشرحاالمطهرينمذهبعنتعبيرأالكتابهذا

إنجلترا.كنيسةوشعائرتتفقلاعبادةلشعائرإقامتهبسببالسجن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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177صفحة(1722-0167)تولاندجون-02

عامفيأصدروهلفيتوسوهولباخوديدروبفولتيرتأثرإنجليزيماديفيلسوف

الشديدالكنيسةرجالغضبفأثار"غامضةغيرأمسيحيةبعنوانالشهيركتابه6916

نظرياتهأهمولعل،للنجاةطلبآهاربأتولاندففز،أحرقالذيمؤئفهوعلىعليه

.المادةبوحدةمقولته

388صفحة(0091-)9181رسكنجون-12

العامةالمثاليةنظرتهتأثرتأوكسفوردجامعةفيأستاذأعملإنجليزيجمالعالم

منللخلاصوسيلةللناسالأخلاقيةوالتنشئةالتربيةاعتبروقد،بكارليلعميقأتأثرأ

فطريالجماليالشعوروأنالشأنهذافيكبيرآدورآللفنأنيرىوكان،الكوارث

جماليعكسالكاملالفنوأن،المحاكاةغريزةمنينبعالفنوأن،الإنسانفي

وقدأمحدثونرسامون9:فهيمؤلفاتهأما،بالإنسانأخلاقيأيسموالذيالأمرالواقع

الفنفيومحاضراتمجلداتثلاثةفيالبندقيةوأحجارمجلداتخمسةفيصدر

.الإنجليزيوالفن

293صفحة(1873-)3018سنبوراتجون-22

أتباعومنالوضعيالمذهبدعاةمنكانإنجليزيواقتصاديومنطقيفيلسوف

أنهإذ،ميتافيزيقيينقطبينوالمثاليةالماديةاعتبروقد،وكونتوبركليهيومالفلاسفة

نإوقالللشعوردائمةقوةهيالروحأنوقال،للإحساسدائمةقوةالمادةاعتبر

البحثمنهجحلطوروقديتجاوزها،أنلهيمكنولاالظواهرفقطيدركالإنسان

لبنتام،النفعيبالمذهبتأثرفلقدالأخلاقعلمفيأماالسببيةالروابطفيالإستقرائي

الثمنفيبنظريتهلريكاردوالقيمةنظريةعناستعاضفلقدالاقتصادفيأما

.السكانفيمالتوسنظريةعندافعكما،والتكاليف

36صفحة-جونكلفن-23

ومنالأكليروسرجالومنلاهوتيعالم1564(-)9015كلفنجوننسبة

باريس!ن1534عامفيهاجر.عشرالسادسالقرنفيالدينيينالمصلحينأعظم

الدين"مؤشساتبعنوانالشهيركتابه1536عامفيأصدروقدسويسرافيوأقام

)الدغماتي(الوثوقيالبروتستنتياللاهوتوقواعدنهجيحذدكتابهذا"المسيحي

للبروتستنتيةالأولىال!ث!خصيةأصبححيثجنيففياستقر1536عاموفي

الكلفينية.
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353صفحة1826(-)5917كيتسجون-24

نفسهكرسعشر،التاسعالقرنعرفهمالذينالإنجليزالغنائيينالئ!عراءأعظممن

منهالمؤلفالئالوثأحدوهوللشعر،عمرهمنوالعشرينالحاديةفييزللماوهو

التي"أنديميون"بعنوانالمعروفةقصيدتهمطولاتهأشرومن،وشلليبيرونومن

أناشيدهعنفضلأأنديميونبالشابسيذنياالقمرآلهةغرامأسطورةعنتتحدث

.الشهيرةوالأغانيالأناشيدمنوسواهاالإغريقيةوالجرة"البلبلإلى"كنشيد

89صفحة(4018-)1732لوكجون-25

واستنبط،الفطريةالأفكارفيالديكارتيالمذهبرفضإنجليزيماديفيلسوف

وقال،الأفكارلكلالوحيدالمصدرهيالخبرةأنقالوقد،الماديةالتجريبيةنظرية

الحواسعلىالخارجيةالموضوعاتبتأئيرإماالوجود،إلىتخرجالأفكارأنأيضأ

"فكرةونشاطهاالنفسحالةإلىالانتباهتوجيهطريقعنأو"الاحساس"أفكار

بالنسبةهامهومافقطبلشيء،كلنعرفلاأنمهمتناأنلوكويرى"،التأمل

وقدالبشريالفهمفيمقالةبعنوانهوالرئيسيكتابهوأن،العمليةوحياتنالسلوكنا

0916.عامفيصدر

11.صفحة(1674-)8016ملتونجون-26

كمبريدججامعةفيدزسوقد،دينيةنشأةثمأالإنجليزيةاللغةشعراءأعظمأحد

الطوالالسنينأمضى،والإنجليزيةوالإيطاليةاللاتينيةباللغاتالشعريكتبكانحيث

شغلوقد،والدينيةالمدنيةالحرياتعنتتحذثالتيالكراريسكتابةفيحياتهمن

عاميبينتمامأبصرهفقدوقد،الأجنبيةاللغاتوزيرمصبكرومويلحكومةفي

الملكزج،0166عامفيبريطانياإلىالملكيالنظامعودةوبعد،1652و1651

أشهرأما،وكرومويلتعاونهبسببوذلك،السجنغياهبفيبملتونالثانيشارل

عامفيالصادرالمفقود""الفردوس:بعنوانالشهيرةملحمتهفهوالأدبيةأعماله

عامفيالصادرةالمستعاد"الفردوس9:بعنوانالأخرىملحمتهثمومن،1667

1671.

201صفحة(1745-)1667سويفتجوناثان-27

هـانجليزي،إيرلندحبابوينمنيتحذرالإنجليزيةاللغةفيهخاءوأعظموكاهنشاعر

أعمالهإلىبالإضافةاشتهروقد،فيهاودرسإيرلندا()عاصمةدبلنمدينةفيولد

الرئيسيآلسياسيالكاتبأصبححيث،أصدرهاالتيالسياسيةبالكراريسالأدبية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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باتريكالقديسلكاتدرائيةمطرانأالسياسيةخدماتهلقاءعينوقد+ه+"التوري"لحزب

يتعفقفيماسيماولاالسياسيالنشاطممارسةإلى0172عامفيوعاد،دبلنفي

الأدبيةأعمالهأبرزوأنأولأ،مواطنأالإيرلنديالشعببهنادىوقد،الإيرلنديةبالقضايا

1726.عامفيصدرتوقدجليفر""رحلات:عنوانتحملالتيرائعته

315!فحة4917(-)1737-جيبون28

"تاريخبعنوانالشهيرةرائعتهوأنعصرهفيإنجليزيمؤرخوأعظمأشهريعتبر

كتبأعظممنهذايومناحتىتزاللاوسقوطها"الرومانيةالأمبراطوريةتدهور

وقد،1788و1776عاميبينالرائعةهذهصدرتوقد،البشرعرفهاالتيالتاريخ

فنفتهعليهعائلتهغضبأثارالذيالأمرالرومانيالكائوليكيالمذهبشبابهفياعتنق

فرنساإلىبرحلاتقامأنوبعد،الأدبفييكتببدأحيثسويسراإلىعائلته

الأدبية.منتدياتهاعلىيترددوأخذإنجلتراإلىعادوروما

442صفحة(1677-1161)هارينجتونجيمس-92

أوسيانا"كومنولث9بعنوانالرئيسيمؤنفهكانلقد،السياسةفيإنجليزيفيلسوف

كانتأنهمنوبالرغم"والثورةالدستوري"الاستقرارفيارسطولنظريةالترديدبمثابة

الذيالأولشارلللملكحميمأصديقأكانأنهغيرجمهوريةنزعاتلهارينجتون

تلقولم،شارلبالملكالإعدامتنفيذقبيلالسجنفيبهزجولقد،كرومويلأعدمه

مخطوطةكرومويلحكومةصادرتوقد،كرومويللدىقبولاهارينجتوننظريات

لدىكرومويلابنةتوشطبعدإلآالمخطوطعنتفرجولمأوسيانا""كومنولث

هارينجتونأرادهالذيالدولةنظامموضوعتعالجأوسياناوكانت.السلطات

بالاقتصاد،السياسةوألحق،أرستقراطيجمهورينظامإقامةإلىدعاوقدلبريطانيا،

التجاريالتطورحسابهمنأسقطوقد،الزراعيةبالملكيةإلأيهتميكنولم

.الأرضملكيةعلىيقومإتماحكمكلبأنيعتقدكانأنهإذ،والصناعي

16!فحة016(0-)1548برونوجيوردانو-35

اتهم،الرومانيةالكاثوليكيةوالكنيسة،المدرسيةللنزعةوخصمإيطاليفيلسوف

بروماالتقيث!محكمةحكمصدرالسجنفيسنواتثمانبقائهوبعدبالهرطقة

بالكلاسيكيةفلسفتهتأثرت،0016عامفيالحكمفيهنفذوقدحيأ،بإحراقه

بالفلاسفةتأثرثمومن،والفيتاغوريةالجديدةبالأفلاطونيةسيماولا،القديمة

ولوكريتوس.والبيتولاوانكساغوراسأمبدوكليسوبخاصة،الماديين
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576!فحة4491(-)1875جنتيلي-جيوفنتي31

موسوليني،حكومةفيللتربيةووزيرأروماجامعةفيأستاذآعملإيطاليافيلسوف

الشهيركتابهفيذلكتجلىوقد،الماركسيةعلىوالمركزالعلميبهجومهوتميز

علىالتعاديلمنعددأأجرىوقد،9918عامفيوالصادراماركس!فلسفةبعنوان

الإبداعينشاطهيتقيدولادائمأ،وحيواقعيالفكربأنقالوقدهيغلمذهب

الهيغلي(الجدل"إصلاحبعنوانالشهيركتابهفوالرئيسيمؤلفهأما،والزمانبالمكان

1391.عامفيصدروقد

!ا!ا"-صفحةالجدل03-

يحسنالذيهوالجدلأأنأفلاطونقالولقد،والمناقشةالحوارفيهوالجدل

إلىقولومنتصؤرإلىتصؤرمنالارتقاءفهومنهالغرضأما!والجوابالسؤال

هابط،جدلوالثانيصاعدجدلالأول:قسمانأفلاطونعندالجدلوأن،قول

الاستدلاليالعلمإلىالظنومنالظنإلىالإحساسمنالفكريرفعالصاعدفالجدل

إلىالمبادىءأعلىمنالنزولفهوالهابطالجدلأقا،المحضالعقلإلىالعلمومن

أدناها.

منطقهوالجدلأنقالفلقد،الوهميةالمقاييسيعنيفإنهكنتعمانوئيلعندأما

نأاماكنتعندالجدلأنكما،الحقيقةمنطقهوالذيالتحليلبخلافالظاهر

أنهيتوقمالذيالعقللطبيعةنتيجةمقاليأيكونأوتجريبيأيكونأومنطقيأيكون

التجربة.وراءماإلىيذهبأنيستطيع

القضيتينائتلافيوجبالذيالمنطقيالتطؤرهوالجدلأنفيقولهيغلأما

ثلاثةمعأوالوجودالفكرتطؤرهوالذيالتطورلهذاوأن،ثالثةقضيةفيالمتناقضتين

وأالدعوىنقيضهووالثانيالإيجابأوالطريحةأوالدعوةهوالأول:أركان

والنقيضةالطريحةبينالجمعأي،الجمعيةأوالتركيبهووالثالثالسلبأوالنقيضة

منهما.أعلىواحدتركيبفي

كارلزعيمهموماديةهيغلمثاليةبينالتوفيقفهوالماركسيينعندالجدلاما

تطؤرهوماركسعندأنهبينماالفكرةتطورهوهيغلعندالتطؤرلأنوذلكماركس

.المادة

926صفحة-والانعصابالعاصفةحركة-8

الإبداعسبيلفيوعملت،أنواعهعلىالتقليدلدعاةتتصذتألمانيةأدبيةحركة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكرتارلخ471

الحركةهذهاتخذتوقدعليها،المتعارفالقواعدإسقاطإلىودعت،والطرافة

1831(-)1752كلنجرفريدريكالألمانيالمسرحيوضعهامسرحيةمناسمها

وكذلكغوتيهفولفانغيوهانالكبيرالألمانيالشاعرالحركةهذهأساطينأبرزولعل

والبذرةالتربةهيالحركةهذهكانتوقدشبابهما،مرحلةفيوذلكشللرفريدريك

الألماني.الأدبفيالرومانسيةالحركةومنهافيهنمتالتي

442!فحة-والجبريةالحتمية-32

نأتقولفالجبريةا!"!3أ3ثحالجبريةوبينأ+أ"ع!،س!!3ثحالحتميةبينفرقهناك

يسيرهامنهاأعلىبمبدأمتعققةأنهاأيمعاليةضرورةهيالأشياءحدوثضرورة

فيكامنةالضرورةهذهأنفتقولالحتميةأما،وقدرهتعالىاللهقضاءوهويشاءكما

بعينها.الطبيعةوهيفيهاوساريةالأشياء

العلملتطورنتيجةمصداقيتهافقدتقدالحتميةأنإلىهنانشيرأنبناويجدر

نيلزبور.الدانمركيالعالمبهاجاءالتيالعلميةللاكتشافاتنتيجةسيماولا،الحديث

011-التوريوحزبالهويجحزب-68

وهذان،التوريحزبعنأيضآالحديثينبغيالهويجحزبعننتحذثحين

المصطلحانخرجوقدعشر،الثامنالقرنخلالبريطانيافيالرئيسيينالحزبينكانا

أوفالدوقحرمانحولدارتالتيالمناقشاتخلالالساحةإلى،وتوريهويج

وقد،9167عامخلالوذلك،الثانيجيمسالملكبعدفيماأصبحالذييورك

الخيل،لصوصيعنيكانهويجفمصطلح،الطرفينمنوالسخريةللهزءاستعملا

توريمصطلحأما،الأسكتلنديةالبرسبتيريةالطائفةأعضاءعلىإطلاقهجرىثمومن

علىعامةبصورةأطلقوقد،كاثوليكيرومانيطريققاطعوتعنيأرلنديةكلمةفهو

.العرشوراثةفيجيمسحقعنيدافعكانالذيالحزب

117صفحة-المساواةحركة-07

وكانت،الإنجل!يزيةالأهليةالحربخلالإنجلترافينثأتإنجلي!زيةسياسيةحركة

فيتكؤنتوقد،الملكيةفيبالمساواةوتقول،وديمقراطيةجمهوريةمبادىءذات

حيثوخارجها،لندنفيالنوابمنالمتطزفوناجتمععندماوذلك،1645عام

لهامذوقد،والاقتصاديةالاجتماعيةللإصلاحاتبرنامجأالمساوةحركةقدمت

1647عامفيأعضاؤهاقدموقدنشاطها،متابعةعلىوشجعهاالعونيدالبرلمان
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ضغطتحتتشكلالذيالعسكريالمجلسمنقبولأيلقلمجديددستورمشروع

والجنود.الضباطمنيتألفوكان،المساواةحركة

32!فحة-الحدس-67

فيعنيالفلسفيوضعهفيآماوالتخمينالظناللغويوضعهفيالحدسيعني

شهادةبالحدسأعنيلا:يليبماديكارتالفرنسيالفيلسوفويعزفه،اليقين

ماأعنيوإتما،باطلةأحكاممنالكاذببالخياليتأثرماولاالمتغيرةالحواس

فيشكأييبقىلابحيثوالتميز،السهولةمنهوتصؤرآالخالصةالنفستتصؤره

نأإنسانكليستطيعالنحوهذاوعلى،العقلنورعنينشأهذاتصؤرهاوأن،تففمه

.خطوطبثلاثةمحدودالمثلثوأنيفكروأنهموجودأنهبالحدسيدرك

854صفحة(2881-9081)رويندا-ا

العالمفيالتطورنظريةصاحبوهوكمبريججامعةفيتعلمإنجليزيطبيعيعالم

خلالمنالطبيعيالاصطفاءبنظريةقالوقدأالأنواعاأصلكتابهكتبهأشهرالعضوي

ومنهجأ.فلسفةماديوهو،الحياةاجلمنالصراع

013صفحة(1132-)1265دانتي-2

ومفكرأخلاقيوفيلسوفأدبيومنظرمرموقوناثرقاطبةإيطالياشعراءأعظم

كان،العالميالأدبمعالممنأساستأمعلمأالإلهيةالكوميديارائعتهوتعتبر،سياسي

الحزبتغلبأنوبعدالبابا،منالمدعومللحزبالمناهضالحزبفيعضوآ

ذلك،بعددانتيإليهايعدلمالتيفلورنسامنورفاقهدانتينفيلحزبهالمناهض

التيبورتناريبياتريسباسمالشهيرةلمعشوقتهكانوقدرافينا،مدينةفياستقرحيث

لاهيوكانتعمرهمنالتاسعةيتجاوزلماوهوعشقهااوالتي092عامفيتوفيت

المثاليةالسيدةنظرهفيبقيتوقد،حياتهفيالأعمقالأثرلهاكانأقول،طفلةتزال

".الإلهيةأالكوميدياالرائعةملحمتهفيسيماولاوملهمته

522صفحة(1881-182)1دستويفسكي-3

العالميةالآدابتاريخعرفهروائيأعظمبللا،الروسيالأدبفيروائيأعظم

وكان،لهممعاملتهسوءبسببوالدهأبيهمزرعةفيالعاملونالفلاحونقتل،قاطبة

سانمدينةفيالهندسةوبدرسعمرهمنعثمرةالثامنةفييومذاكدستويفسكي

ترجمةفيويعملبطرسبرغسانمدينةفيمقيمأبقيدراستهأنهىأنوبعد،بطرسبرغ
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!الناسبعنوانلهروايةأولأصدر1846عاموفي،عيشهوسائلتأمينبغيةالكتب

منظمةإلىدستويفسكيانضمثمومنواسعأ،رواجآالروايةهذهلاقتوقدالبؤساء"

بالإعدامعليهحكمأشهرثمانيةمدةتوقيفهوبعدالشرطةعليهفقبضتسريةسياسية

وقدأربعةاعوامطوالمكثحيثسيبيرياإلىالنفيإلىالحكمبدلثم)9184(

فيالمباشرالسببيشكلالذيالأمرالتعذيبأنواعاشدومنفاهسجنهفيلاقى

لهسمحت9185عاموفي،والكآبةللهواج!فريسةصيرورتهوفي،بالصرعإصابته

ولعل،التأليففيعملهاستأنفحيثبطرسبرغسانإلىبالعودةالقيصريةالسلطات

وقد)1861(أالموتىبيتعن"ذكرياتحياتهمنالمرحلةتلكفيمؤلفاتهأشهر

عاموفي)1864(،سردابفيمكتوبةومذكرات،المنفىفيالحياةعنفيهتحدث

رواياتهوتوالت"المغامر"بروايةوأتبعها"والعقاب"الجريمةرائعتهأصدر1866

"و!الممسوسون()9186"الأبديوإالزوج()1868أالأبله9فصدرت،العظمى

وأعنيقاطبةالعالميالأدبفيروايةأعظمبللارواياتهأعظمثمومن)1875(

أدخلمنأولبأنهدستويفسكيويتميز1885(-)9187اكارامازوفإالأخوةبهذه

ولقد،ومذهبهفرويدبسيجموندالعالميسمعانقبل،الروايةعلىالنفسيالتحليل

وذلكوموضوعأ،شكلأالماديةالحضارةبانهيارالقناعةوطيددستويفسكيكان

إدمانهأنغيرمؤلفاتهمنعليهالمالتدفقوبرغم،الروحيةالأصالةإلىلافتقارها

دائم.عوزمنحياةفيأبقاهالقمارعلى

345صفحة1731(-1665)ل!!3ل!هدفى-4

إروبنسونالشهيرةالروايةتلكصاحبوهو،الصحافةفيعملإنجليزيروائي

منعددأواجهلكنالتجارةفيعمل.الأخرىالكتبمنعددعنفضلأكروزو"

ناصرإذالسياسيالميدانفيالعملإلىالتجاريعملهقادهوقد،الماليةالأزمات

جيصىالملكفرارأعقابفيالحرشتبوأعندماأورانجأوفوليموتطرفبحماسة

فرنسا.إلىالثاني

453صفحة(5781-2581)سدوما-5

مونتيديالكونتالشهيرةروايتهعليهعادتوقد،شهيرفرنسيوروائيمسرحي

بالأضواءتلقيمذكراتهأنكماشهرةبأوسعالثلاثةالفرسانروايةوكذلككريستو

الفرنسي.الرومانسيالمذهبحقبةفيالفرنسيةالأدبيةالحياةعلىالكاشفة
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205صفحة(0391-)1885.!.+ل!ح*ل!"دثاوللألورنسهربرتديفيد-6

أحدنجلوهو.مقالةوكاتبشاعرأنهعنفضلأالعشرينالقرنروائيأعظممن

تميزتوقدألمانيةفتاةمنتزؤج،نوتنغهامجامعةفيدرس،الفحممناجمعقال

لدوربعرضهااشتهرتكما،الصناعيالمجتمعأمراضوتحليلباستعراضرواياته

فيصدرتالتي"وعشاقأبناء9هيرواياتهأشهرولعل،البشريالسلوكفيالجنس

منعددفيتداولهامنعجرىالتي"تشاترليالسيدةعشيق9وكذلك،1391عام

.2891عامفيصدرتقدوكانت،الأقطار

71!فحة(0651-51)69ديكارت-7

فلسفتهترتبط،التحليليةالهندسةمؤسسيوأحدرياضيوعالمفرنسيفيلسوف

القانونصاغوقدوالفيزياء،الكوننشأةوعلمالرياضياتفيبنظريتهالوثيقالارتباط

فيالإنسانتحكمبأنهاالمعرفةمنالقصوىالغايةوحذدالمضادوالفعلللفعلالعام

الطبيعة.قوى

336صفحة(0187-2181)ديكنز-8

،الإنجليزيالأدبفيالروايةكتاباعظمهوديكنزشارلأنعلىالنقاديجمع

بعنوانوالشهيرةالهزليةروايتهجعلتهوقدللمجتمعاتبنقدهارواياتهاشتهرتوتد

تويست"أأوليفر:رواياتهأشهرولعلإنجلترافيالعصركتابأشهر"بكويكاأوراق

وسواها.كوبرفيلد"و"ديفيد

181صفحة-1783()1717ديلامبير-9

ورياضيوفيلسوف،عشرالثامنالقرنفيالتنويرعصرمفكريمنفرنسيمفكر

كان،الموسوعةفيالرياضيةالعلومقسمتاليفعلىاشرفالذيوهووديدرو،تعاون

نأأنكروقد،الفطريةالأفكارفيديكارتنظريةعارضوقد،الحسيبالمذهبيعتقد

مؤنفاتهأهمولعل،المادةعنمستقلةتوجدالنفسأنوقال،المادةخصائصمنالفكر

.9175عامفياصدرهوقدأالفلسفةمبادىءحولأدراسةبعنوانالشهيركتابه

177صفحة(1733-0167)مانديفيلدي-01

باوسعأالنحل،أسطورةكتابهعليهعادإنجلترافيالمقامبهاستقروفيلسوفكاتب

،1916عامفيلايدنجامعةمنطبيبآتخزج،الأوروبيةالأقطاركافةفيالشهرة

الإنجليزية.اللغةلتعلمطلبأإنجلتراإلىهولانداغادرماسرعانولكن
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435صفحةالميلاد(قبل375-465)ديمقريطس-11

وهو،موسوعيإغريقيعقلأوللليوسيبوسوتلميذ،يونانيماديفيلسوف

الذراتوهماأؤليتينببدايتينيؤمنكانوقديتجزأ،لاالذيالجزءنظريةمؤشس!

وخالدةثابتةهي،للانقسامقابلةغيرجزئياتوهذه،الذراتبأننادىوقد،والفراغ

والوضعوالترتيب،والحجمالشكلفيإلأتختلفولامستمرةحركةمنحالةوفي

فيتتحزكعندماالذراتأنوقالنفسها،الأشياءبطبيعةلاالظروفوفقتوجدوهي

الذراتاتحادمنوأنه،الذراتمنلوالبوتنتجأحيانأتتصادمفإنهامختلفةاتجاهات

بينديمقريطسوخدوقد،الأجسامتنحلعقدهابانفراطوأنه،الأجسامتتكؤن

لكن،للمعرفةالرئيسيالمصدرهوالحسيالإدراكأنوقال،والضرورةالسببية

تفضيوالتيبالعقلمعرفةوهيمشرقةمعرفةإلىتجاوزهاويتممعتمةمعرفةمعرفته

.-والفراغالذرات-العالمماهيةمعرفةإلى

272صفحة)الوثوقية(الدغماتية-51

بقدرةيؤمنونالذينمذهبوهي،التوكيديةأوالقطعيةأوالوثوقيةأوالاعتقاديةأو

وأالوئوقيئطلقوقدوالانتقاديةالريبةضدوهياليقينإلىالوصولعلىالعقل

علىفرضهويحاولتمحيصدونبهيسلملرأييتعصبمنعلىتهكمأالتوكيدي

.برهاندونغيره

934صفحة(ثوقيةلوا)تيةكمالدا-92

علىبقدرتهويؤمنبالعقليثقمنمذهبهي،الاعتقاديةأوالقطعيةاوالوئوقية

بعضفيعليهايطلقالتيللتسكيةمقابلةوهي،اليقينإلىوالوصولالحقيقةإدراك

الحقائقوجوديثبتونالذينهمالوثوقيينالفلاسفةهـان،السلبيةالوثوقيةاسمالأحيان

مطلقة.أحكامأالسلبأوبالإيجابالأشياءعلىأحكامهموتكونالكلية

علىإطلاقهاوهي،تهكممنتخلولادلالة،كنتأيامومنذ،للوئوقيةوهناك

الوثوقيةوتطلقالانتقاديةمقابلةالمعنىبهذاوهيتمحيصدونبالآراءالتسليم

بالعمل.اليقينتف!رالتيالفلسفةعلىالأخلاقية

125صفحة!هحمكل!!هدخبورزكهول-37

عشر،الئامنالقرنفينشأتوقد،فقطالفلاحينمنتتألفدينيةروسيةطائفة

تؤمنوكانت،والإنجيلالتوراةسلطةذلكفيبماخارجيةسلطةكلترفضوكانت

للأخوةالمسيحيةالطائفة9تدعىأصبحت1886عاموفيللفرد،المباشربالوحي
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917والأعلاوالمذاهببالمصطلحاتتعريف

ويبلغ"المسيحيةالروحيةالطوائفاتحاد9اسمهاأصبح9391عاموفيأ،العالمية

كندا.فييعيشونألفأعثمرينالطائفةهذهأفرادعدداليوم

641صفحة-الدادية-46

فرنسافيوذلك،1791عامبعدسنواتلبضعنشطوالأدبالفنفيمذهب

ونادى،التقليديةالقيودمنتخلصأالشكلحريةعلىبالتأكيدويتميزوسويسرا،

،شعريكموضوعقيمتهاسوىمنهايبقىلابحيثالمعنىعبوديةمنالكلمةبتحرير

تحقيقوفيالثورياندفاعهافيالداديةحاولتوقد،البتةلهامعنىفلاداديةلفظةأما

الصادرمنشورهافيهذاموقفهاعنعبرتوقد،واللغةالفكرمنابعمهاجمةأغراضها

ذإتزارا!إتريستانمؤسسيهاأحدقولالمنشورذلكفيوردوقد،1891عامفي

العزاثموأوهنالدماغأدراج"أحطم:الداديالأدبمنالتاليالأنموذجمعطيأ،قال

وأعيدالجحيمإلىالسماءبعينيوأرميالجحيمإلىالسماءبيدوأقتذفمكانكلفي

أمرىء".كلنزوةإلىالحقيقيةالقوىإلىعالميسيركفيالخصبالدولاب

والمعنويةاللفظيةالفوضويةهذهوراءمنتستطعأنهاالداديةإلىخيلوقد

.الشعريالفنفيالأصيلةالخامالمادةإلىالوصول

المترجم:منملحوظة

انهالداديةعنوالثانيالسرياليةعنالأولهامشينأوردتأنبعدرأيتلقد

عن:بهوامشالهامشينذينكأتبعأنبييجدر،للفائدةاستكمالأ

الرومانسية.-ا

الرمزية.-2

لانطباعية.ا-3

التعبيرية.-4

الشكلية.-5

التصويرية.-6

813صفحة-نيةتاالذا-02

إلىتقديريأأوكانوجوديأحكمكليرجعالذيالفلسفيالاتجاهعلىيطلق

تخصحالةاليقينأنتقررمنطقيةنظرةأيضأوهي،فرديةشعوريةأفعالأوأحوال

فيمردودوالشرالخيربينالتمايزأنيقررأخلاقيمذهبثالثأوهي،وحدهالفرد
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الفردذوقعنتعبرالجماليةفينظرةرابعآوهي،والألماللذةانفعالإلىأصله

للانطباعية.مرادفةبذلكوهي،وحده

611صفحة-ك!الأأ!ل!9!لأك!7-الذاتانية!ا!ا

تقديريأأوكانوجوديآ،حكمكليرجعالذيالفلسفيالاتجاهعلىيطلقمذهب

الطبيعةبعدماعالمفيداخلةالمسألةكانتفإذافرديةشعوريةأفعالأوأحوالإلى

إرجاعأوالمدركالشخصوجودإلىوجودكلإرجاعالاتجاهبهذاالمقصودكان

معنىمنقريبالمعنىوهذاالأشياء،منعداهمادونالفكروجودإلىوجودكل

المثالية.

النظرياتعلىيدلالاتجاههذافإنالجمالعالمفيداخلةالمسألةكانتإذاأما

للانطباعية،مرادتالمعنىوهذا،الفرديةالأذواقعلىمبنيةالفنأحكامتجعلالتي

علىالانطواءإلىالفردميلعلىتدلف!نهاالنفسعلمفيداخلةالمسألةكانتإذاأما

الموضوعية.جهتهامنلاالذاتيةجهتهمنإلاالأشياءإلىينظرلابحيثنفسه

056صفحة3!ك!أك!هولحالذهان-53

حيثالعصابغيروهوالعقلمختلطأومعتوهآبهالمصابيجعلعقليمرض

الذهانوهما،الذهانمننوعينثمةوأن"العقليةإبقواهمتمتعأيظلبهالمصابأن

لإصباتأثرأيالوظيفيالذهانفييظهرلاحيث،الوظيفيوالذهانالعضوي

الهوسيوالذهانالفصام:وهيالوظيفيالذهانمنأنواعثلاثةوهناك،عضوية

.الفصاممننوعأأحيانأيعتبرالهذاءبأنعلمأوالهذاء،الاكتئابي

253صفحة(2081-الا95)راديتشيف-ا

أشدمنكان،الثوريالفكررائدالروسيعتبرهروسيماديومفكركاتب

إلىأقربجعلهالذيالأمرعشر،الثامنالقرنفيالفكرتاريخفيالمتطزفين

الإنسانيةالمعرفةتفسيرفيفشل،المنهجيالانتظامإلىمنهالفكريالتشؤش

أملبخيبةأصيبوقد،الألمانيةالمثاليةفلاسفةتأفلاتحولهدارتالذيونشاطها

بهدفعتالتيالعواملمنرئيسيآعاملأشكلالذيالأمر،الفرنسيةالثورةفيشديدة

الانتحار.إلى

041صفحة(1723-1)632رن-2

إنجليزيمهندسأعظمعصرهاعتبرهولقدإنجليزيوفلكيرياضيوعالممهندس
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فضلأ،بولسالقديسكاتدرائيةأشهرهاكنيسةوخمسينثلاثلبناءالتصاميموضع

لعلومبروفسور1657عامفيعينوقد،الأخرىالمبانيمنعديدعددتصاميمعن

اثنتيلمذةالمنصبهذاشغلوقداكسفورد،جامعةفيذاتهالفرعلتدرشىالفلك

الفلك،لعلومالملكيةالجمعيةمؤشسهورنبأنعلمأ73(-)1661سنةعشرة

إسحاقلإعجابمحطآوكان1682(،-)0168ستينطوالالجميةهذهترأسوقد

.باسكالالفرنسيوالعالمنيوتن

87صفحة(1916-)1627بويلروبرت-3

التيالتجاربفيرائدأبكونهاشتهرالكيمياءفيوعالمإنجليزيطبيعيفيلسوف

وقد،الكيميائيةالعناصرفيالحديثةللنظريةالرائدكانكما،الغازاتعلىأجراها

المادةانوقال،المادةتركيبفيالسحريةالكيميائيةوالشعوذاتأرسطونظريةهاجم

وقد،متغيرةتعاقيدوذاتللغايةدقيقةذراتأوعناقيديشكلواحدجوهرمنتتكؤن

علميةدراسةالطبيعةدراسةأنقالكما،العلومتقدمعلىالعميمالفضللهكان

العلمية.والأبحاثالمسيحيةحولالمحاضراتمنسلسلةألقىوقد،دينيواجب

237صفحة(1834-)1766ملتوسروبرت-4

بمتواليةيتزايدالسكانعددأنقال.الإنجليزيالأكليروسرجالمنرجل

الناشىءالتفاوتأنملتوسويرىحسابيةبمتواليةالعيشوسائلتنموبينماهندسية

منوالحدوالأوبئةالحروببتسويةتقومالسكانوحجمالعيشوسائلحجمبين

.وتحديدهالسكاننموعلىالسيطرةوسائلمنذلكغيرإلىالزواج

55صفحة2912(-)1214بيكونروجر-5

التجريبيالعلمورائدوالنثماةالمولدإنجليزي،الوسطىالعصورمفكريكباراحد

من1277عامفيوطرد،عصرهفيالمدنلحرفييالأيدلوجيوالمنظر،الحديث

احتجزتهوقد،عامةبصورةالماديةفلسفتهبسببأكسفوردجامعةفيالتدرشىسلك

وأن،المعرفةإلىوسيلتناهماوالرياضياتالتجربةأنقال،الأديرةأحدفي،الكيسة

الطبيعة.علىالإنسانسلطانزيادةهومعرفةكلوراءمنالهدف

562صفحة(7691-)1884بولتمانرودولف-6

منوغيرهاوالرسائل)الأناجيل(الجديدالعهدفيتخصصشهريلاهوتيعالم

الفلسفةلمقولاتوفقآترجمةأيفيهالواردةالأساطيرمنتطهيرهوحاولالأسفار

46م/الحديثالأورو!يالفكرتاريخ
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عنهاالتعبيرجرىقدالجديد،للعهدالجوهريةالرسالةبأناعتقادهحيثمنالوجودية

جامعةفيالجديدللعهدأستاذأعين2191عاموفي،أسطوريةبمصطلحات

بالفيلسوتلتأثرهكانوقد،5191عامحتىالمنصبهذايشغلبقيوقد،ماربورغ

منالأساطيرإسقاطيتابعجعلهالذيالكبيرالأثرهيدجرمارتنالماديالدينودي

النازية.العقائديةمعلتتفقونظرياتهأسلوبهتعديلرفضوقدالجديد،العهد

023صفحة(2881-8281)روسيني-7

إيطاليامنوالدههاجر،والفنبالأدباشتهرتعائلةمنيتحدرورسامشاعر

أدبيةجمعيةأسس!وقد،الثوريةنشاطاتهبسببعليهصدربالإعدامحكممنفرارأ

هذهشعاركانوقد(،رفائيلالرسامإلى)نسبةالرفائيلية"قبلما"الأخويةدعاهافنية

الرومانسية.إشاعةالحركةهذهاستهدفتكما!والطبيعةإالصدق:يقولالجمعية

046صفحة(9188-1)822رلتشي-8

منوالأخلاقيةالدينيةالجوانببحثفيتخضصبروتستنتيلاهوتيعالم

بونجامعتيفيللاهوتأستاذأوعهلالدينيالإصلاححركةفيوكذلك،المسيحية

وغوتنغن.

343صفحة(3281-2771)ردوربكا-9

طورفيكانالذيالاقتصادلعلموالشكلالمنهجوفر،إنجليزياقتصادعالم

كانوقد،الأعمالميدانفيناجحةعائلةمنينحدرعشر،التاسعالقرنفيالنشوء

انخفاضعلىدليل"المرتفعالذهبيةالسبيكة"ثمنعنوانيحملوضعهكتابأول

هذافيقاموقد،0181عامفيالكتابهذاصدروقد،النقديةالأوراققيمة

الأسعار،ومستوىالنقديةالأوراقحجمبينالوثيقالارتباطعلىبالتدليلالكتاب

المنخفضالحبوبسعرتأثيرفي"مقالبعنوانآخركتابأفأصدر1815عامفيوقام

الاقتصادمبادىءبعنوانالشهيركتابههومؤلفاتأهمولكناالأسهمأرباحفي

فيانتخبوقد،1817عامفيالكتابهذاصدروقد،الضرائبوفرضالسياسي

1823.عامحتىفيهعضوأبقيحيثالعموممجلسفيعضوأ9181عام

628!فحة-؟(5091)آرونريمون-01

جميعفيبشكيتهاشتهرالسياسيةالعلومفيومتضلعوفيلسوفاجتماععالم

صحيفةتحريررأسحيثديجولالجنرالجانبإلىحارب،التقليديةالمذاهب
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جامعةفيالسياسيةللعلومأستاذآالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدعمل،الحرةفرنسا

فيوكان،الفرنسية"الفيغاروأصحيفةفيالمرموقالكاتبأصبحكما،السوربون

:بعنوانكتابآأصدر5591عامفيولكن،سارتربوللجانحميمأصديقآشبابه

العمياءمساندتهمبسببوالماركسيينسارترالكتابهذافيانتقدوقد"المثقفين"رأي

بزعامةالأطلسيللحلفحماسةالداعينأشدمنأصبحوقد،السوفيتيللاتحاد

قبلوذلكالجزائرمنفرنسابانسحابطالبوقد،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الجزائرية.الثورةنشوب

"والحربواالسلم)3891(!التاريخفلسفةإلى"مدخلمؤلفاتهأشهرومن

الجمهورية9()6591!السوسيولوجيالفكرفيالرئيسيةو"التيارات)6691(

".والعالمالمتحدة"الولاياتأو"الأمبراطورية

054صفحة2918(-)1823-رلنان11

إيمانبأزمةمزكاهنآليصبحتثقفأنبعددينوعالمومؤرخفرنسيفيلسوف

التي1848عامثورةفيرأىوقد،1845عامفيالكاثوليكيةالكنيسةعنفتخلى

الأصولتاريخلدراسةوقتهتكريسإلىفانطلقجديد،لمذهببدايةفرنساشهدتها

حياةعنكتابلتأليفموادعنبحثآفلسطينثمومنلبنانبزيارةقاموقدالدينية

فيالعبريةللدراساتأستاذأاختير1862عاموفياالمسيح"مريمابنعيسى

للمسيحالبشريةالطبيعةعلىتشديدهبعدمنصبهمنعزللكنه،فرانسديالكولوج

للكنيسةمعارضتهأنغير1875عامفيالجامعيمنصبهإلىإعادتهمنوبرغم

الكتبفي"،المسيح"حياةالشهيركتابهالكيسةأدرجتوقد،شدةازدادتورجالها

الأكاديميةفيعضوأانتخبقليلةبأعواموفاتهوقبيل،وقراءتهاتداولهاالمحظور

فيالدستوريالملكي"النظامكتابه"المسيحاحياةكتابهبعدكتبهأشهروأن،الفرنسية

."والأخلاقيالعقليالإصلاح9بعنوانآخروكتابفرنسا"

272صفحة-نسيةلروماا-31

القرننهايةمنابتداءبرزتالتيالفنيةالمواقفمختلفعلىرومانسيةلفظةتدل

منانطلاقآالرومانسيةبرزتوقد،العقلعلىالعاطفةبتفوقونادتعشرالثامن

فرنسافيعشرالتاسعالقرنخلالثمومنوألمانياإنجلترافيعشرالثامنالقرن

الغنائيةفيوالإغراقالحريةطلبعلىبتركيزهاالرومانسيةوتتمزوأسبانيا،لمايطاليا

التعبيروكذلك،المعالمالمحدودةالواضحةالفكرةوعلىالغامضالإحساسوعلى
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وتقديمبالجبريةوالشعوروالتمزقوالتشاؤموالكآبةوالقلقوالإرادةالفكرتأزمعن

بالدينوالتمسكالواقعمنوالهربالنقديالتحليلعلىوتفضيلهالعقلعلىالخيال

كليآ.تركيزأالذاتعلىوالتركيزوايأساطيروالخوارقالغوامضإلىوالميل

647صفحة-الرومانسبة-47

القرننهايةمنابتداءأبرزتالتيالفنيةالمواقفمختلفعلىالمصطلحهذايدل

العقل.علىالعاطفةبتفوقونادتعشرالثامن

عشرالئامنالقرنمنانطلاقآالأوروبيالأدبفيكثيرأالرومانسيةبرزتوقد

ل!ايطاليافرنسافيعشرالتاسعالقرنخلالوانتشروألمانيا،إنجلترافيوذلك

والانطلاقالحريةبطلبمراحلهجميعفيالتيارهذاأولأتميزوقدوأسبانيا،

الواضحةالفكرةعلىالغامضالإحساسبغلبةثانيأوتميزالغنائيةفيوالإغراق

والت!ثماؤموالكآبةوالقلقوالإرادةالفكرةأزمةعنبالتعبيرثالئآوتميزالمعالمالمحددة

العصر.بمرضعادةوالإصابةبالحريةوالشعوروالتمزق

منوالهربالنقديالتحليلعلىوتفضيلهالعقلعلىالخيالبتقديمرابعأوتميز

البلدانبريادةالمكانعبروالرحيلالأحلامإلىوالالتجاءالانصافوطلبالواقع

.الغابرةالقرونإلىبالارتدادالزمانعبرأوالبعيدة

واعتباروالأساطيروالخوارقالغوامضإلىوالميلبالدينبالتمسكخامسآوتميز

النفسية.الانفعالاتتحليلفيومحاورأمؤنسأرفيقآواتخاذهاملاذأ،الطبيعة

الكلاسيكيةالموضوعاتعلىوانتفاضهاوتضخمهاالفرديةببروز؟سادسآوتميز

وأصولها.

المضهدوالإنسانوالحيوانالنباتفيالمتمثلالضعفعنبالدفاع:سابعأوتميز

والمحبة.والمساواةالعدلمبادىءتسودهفاضلعالمإلىوالحنينالمستعمروالشعب

القرنبدايةفيظهرتألمانيةفلسفيةتياراتعلىفتشتملالفلسفيةالرومانسيةأما

التاسعالقرنفيسادالذيالعقلانيالفلسفيالتيارلمحاربةوتصدتعشرالتاسع

عشر.

وسوتيوكولبريدجوردزورث:فهمالإنجليزمنالرومانسيينالشعراءأشهرأما

كلايستوفونوأرينمبرنتانوفهمالألمانمنأشهرهمأما.وكيتىوشليوبيرون

الخ...وهوفمان
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وجورجموسيديوألفردهوغوفكتورفهمالفرنسيينالرومانسيينأشهرأما

إلخ...صاند

وبرشه.وليوبرديمنزونيفهمالإيطاليينأشهرأما

لامرنتوفوصديقهبوشكينهماالرومانسيينأشهرفإنالروسيالأدبفيأما

وسواهم.

641صفحة--الرمزبة48

الأحداثعنالتعبيرعلىقادرةالرموزمنمجموعةبوجودالرمزيونيعتقد

وقد،1885عامقرابةفرنسافيظهرتشعريةمدرسةهيالرمزيةوأنوالعقائد،

يلي:ماإلىهدفت

فيماالبرناسيةعنأورهناهما)راجعالبرناسيةالمدرسةوجهفيالوقوفأولآ:

(.تقدم

خفيتوافقإلىبالاهتداءوذلكالباطنيةالإنسانحياةعنيكثفشعرإبداع:ثانيأ

.الفانووجدانالعالمصوربين

كلوإهمالاليقينيةوالوقائعبالظواهرالفعنىالوضعيللمذهبالتصدي:ثالثأ

المطلقة.الأسبابفيتجريديتفكير

الأناأ9هيمجزأةغيرمجموعةأماموالمنفعلةالفاعلةللتجربةالاستسلام:رابعآ

."و)العالم

لاالرمزيةبأنعلمأالرموز،منمجموعةهوبمجملهالعالمبأنالاعتقادخامسآ:

يشعرالذيالإنسانيراهمافيهترىبل،مجردةفكرةمقامتقومصورةالرمزفيترى

إليه.تنظرالأشياءبأن

كانوسواء،المكانيالبعدفيتجربةكلهاالشاعرحياةأنالرمزيةتقول:سادسأ

الفنيالأثرعلىالرمزيةتحتمولذلك،قصائدهابتكارفياواليوميعيشهفيذلك

تجربةعنيعبرماالماضيهذافيكانوإنحتى،الماضيالىيرتدألأرمزيأليكون

لأنوذلك،الزمانهوالأساسيئعدهيكونعالمإلىيعودالحالةهذهفيلأنرمزية

تسربتوقد.الرمزيةتقولهماذلك،الزمانخارجواقعيةمعاناةيمثلذاتهفيالأثر

بودليرفهمالثحعراءمنأركانهاأما،والوجوديةوالتكعيبيةالسرياليةإلىالرمزيةمبادىء

برندسوجورجالنرويجيهمسنوكوتالألمانيجورجوستيفانالفرنسيانوفرلين

الدانماركي.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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313صفحة-يةمزلرا-84

التصديغايتهاوكانت،1885عامحواليفرنسافيظهرتشعريةمدرسة

شعرخلقالرمزيةالمدرسةأهدافومنالرومانسيالشعروبقاياالبرناسيةللمدرسة

العالمصوربينخفيتوافقإلىبالاهتداءالداخليةالإنسانحياةعنيكشف

وعلميمألوفهومالكلمعارضآمنهجآلهاالرمزيةاتخذتوقد،الفنانووجدان

والعالم،الأنامنيتألفمتماسكتركيبأماموالمنفعلةالفاعلةللتجربةواستسلمت

الرمزيةأقطابأحدذلكعنعبروقدالرموز،منمجموعةهوالعالمأنوقالت

رموزمنغاباتعبر"الطبيعة"فيالإنسانيمر:قالحيثبودليرالفرنسيالشاعر

صاغعندماهذهبودليرقصيدةمورياسجاناستوحىوقدأليفةبنظراتتلحظه

منالأولىالموجةانطلقتالرمزيةومن،1886عامفيوذلكالرمزيةمصطلح

ورمبو،ملارميهبودليرإلىبالإضافةالرمزيةشعراءأشهرومنالشعراء،إلىالشعر

منالثانيالنصففيالفرنسيينالشعراءمنجماعةتمثلفهيالبرناسيةالمدرسةأما

اتخذواوقدالمعاصر""البرناسمجلةفيآثارهمنشرواوقدعشرالتاسعالقرن

العلميوالعمقالفنلأجلوالفنباللافرديةونادواللرومانسيةمناهضآموقفآ

بلادفيجبلإلىنسبةالبرناسيةسميتوقد،المصقولوالشكلالثقافيوالتوسع

الآلهاتأي،الفنونورباتأبولونمقركانأنهالإغريقيةالأسطورةتزعماليونان

والرقصوالأساطيروالعلوموالنحتوالرسموالشعربالغناءالمعنياتالشقيقات

...إلخ

81صفحةالرواقية-72

وكريسبوسزينونكلنوقدالميلاد،قبلالرابعالقرنفيانتشرتفلسفيةمدرسة

العالمية،بالمواطنيةقالتوقدالميلاد،قبلوالثالثالرابعالقرنينفيدعاتهاأشهر

هيالفيزياءوأنالسورهوالمنطقأنفقالت:التاليالنحوعلىالعلومدوروحذدت

مناطةللفلسفةالرئيسيةالمهمةوأنثمرتها،هيالأخلاقوأنالخصبةالتربة

الحياةوأنالحكمةاكتسابوسيلةمنأكثرليستالمعرفةأنوقالت،بالأخلاق

للطبيعة.وفقأتعاشأنيجب

295صفحة(8491-6981)نوتادز-ا

الصارمةبرقابتهواشتهرالثقافةوزيرمنصبشغل،ستالينمعاونيأقربأحد

والفنية.الثقافيةالميادينجميعفيالالتزامبمبدأالشديدوتقيده
http://www.al-maktabeh.com
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927صفحة(8941-41)52رولاسانونا-ا

معوبخاصةالأكليروسرجالمعبصدامهاشتهركنسيومصلحمسيحيداعية

بعد4917عاموفي،الدومنيكانرهبنةسلكإلىينتميكان،السادساسكندرالبابا

لهذهالمطلقالحاكمهورولاسافوناأصبحفلورنسافيمديتشيعائلةبحكمالإطاحة

اسكندرالبابالمحاربتهتصدىوقد،ديمقراطيةجمهوريةفيهاأقاموقدالمدينة

نشاطكلممارسةوعنالوعظعنبالتوقفالباباوأمرهميلانومدينةودوقالسادس

وانتهى،عليهالحرمإلقاءإلىأدىالذيالأمرالبابالأمرالانصياعرولاسافونافرفض

جثته.وحرقشنقآالإعدامإلىبه

926صفحة(1827-0176)سيمونسان-2

كارلفيهمبمناليسارييننالأيديولوجيينجميعفيالشديدالأثرلفلسفتهكان

للفلسفةالمعارضينأشدومنالفرنسيينالماديينأبرزمنيعتبرلذلك،ماركس

الطبيعية.بالفلسفةقابلهاالتيالألمانيةالمثاليةوبخاصة،المثالية

بقوانينمحكومالتاريخبأنالقائلالأمر،البشريالمجتمعتطورفيبالحتميةقال

الثورةفيالمتطرفالحزبباليعاقبةالصلةوثيقكانتبديلآ،ولاتعديلأتقبللا

سكانأحد"رسائلمؤئفاتهأهمأما،الأمريكيةالاستقلالحربفيوشارك،الفرنسية

فيبحث1816(-)1813الإنسانعلمفيبحث)3018("معاصريهإلىجنيف

"الجديدة"المسيحية)1821(،"الصناعي"النظام22(-)1821العامةالجاذبية

.)1825(

273صفحة(3018-)1743مارتانسان-3

فلسفيةحركةتمثلالفلسفةهذهوكانتالإشراقيةالفلسفةشارحيأبرزمنكان

بالجيشالتحقأنوبعد،العقلانيةالفلسفةدحضعلىعشرالثامنالقرنفيركزت

سافروقدبالصوفيةويبشريعظوانطلقالعسكريةالخدمةعنتخلى،الوقتمنلفترة

اليهوديالمتصوفصوفيةعنتخلىفرنساإلىعادأنوبعدوإيطاليا،بريطانياإلى

أنهغير،بوهيمييعقوبالألمانيالمتصوفمذهبواعتنق،بواسكاليسمارتينيز

عمانوئيلالسويديالفيلسوفصوفيةإلىبوهيميصوفيةعنتحولماسرعان

الئورةفيوإنظرات"والحقيقة"الأخطارمارتانسانكتبأشهرولعل،سويدينبورج

الأشياء".و"روح"الفرنسية
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343صفحة(1832-)1767ساي-4

الأسواققانونباسموعرفوضعهالذيبالقانوناشتهرفرنسياقتصاديعالم

الاقتصاديالركوديعزلمفانهوبذلك،بهالخاصالطلبيخلقالعرضأنوالقائل

إلىبالنسبةالأرباحفيالمؤقتةالزيادةإلىعزاهإنمابل،الطلبفيالعامالنقصإلى

ومنأخرىأسواقإلىبالنسبةالإنتاجفيالمؤقتالانخفاضهـالى،الأسواقبعض

لأنوذلك،آليةبصورةانتفاؤهيتوجبماسرعانالتوازنفيالاختلالهذاإنقالثم

المستهلكين.ومطالبليتفقانتاجهمسيكيفون،فائضهوماينتجونالذينالمنتجين

نفسهتنظيمعلىقادرالرأسماليالنظامأنهذاسايقانونمنضمنأويفهم

قانون،سايقانونبقيوقد،الحكومةتدخلإلىحاجةثمةفليسولذلك،بنفسه

فيالكبرىالاقتصاديةالأزمةحلولحتىللاقتصادالمحوريالقانون،الأسواق

العشرين.القرنمنالثلاثينات

456صفحة(1882-)1835جيفونزستانلي-5

مانشسترجامعتيفيأستاذآعملوقدوالاقتصادالمنطقعلماءمنإنجليزيعالم

نظريتهأما،الاقتصاديالتحليلفيالرياضيالمنهجاستخدامرؤادمنوكان،ولندن

الاقتصادإنظريةفهيمؤنفاتهأشهرأما،اللاأدريةنحوتميلفكانتالمعرفةفي

".العلممبادىء9و"والاستقرائيالاستدلاليالمنطقفيأؤلية"دروس"السياسي

316صفحة(18!ا2-)1783ستنداله-6

بالبصيرةرواياتهتميزتوقدعشر،التاسعالقرنفيالفرنسيينالروائيينأشهرأحد

يعيشالذيالمجتمعيعارضمعقدبطلمننوععرضوفيالبشريةالنفسفيالنفاذة

حيثباريسفيللسكنانتقلثمومن1821عامحتىإيطاليافيعاشوقد،فيه

والأسودأ.الأحمر9روايةأشهرهاولعل،كتبستة،تسعسنواتخلالأصدر

657صفحة(6891-1)998سوروكين-7

فيالاجتماععلمدائرةأسس،الجنسيةأمريكيالأصلروسيسوسيولوجيعالم

السوسيولوجيةالنظريةتاريخفيأنوقال،0391عامفيوذلكهارفاردجامعة

العلوميشجعوهذا،بالحواسالمدركنوعفهوالأولالنوعأما،المناهجمننوعين

علىيعتمدوهذاالتصويريالنوعفهوالثانيالنوعأماعليها،ويعتمدالطبيعية

مراحلها،آخربلغتقدالحسيةالغربيةالحضارةبأنسوروكينأعتقدولقد.الإيمان

الفوضىالعالمتجنيببغيةكعلمواللأجنسيالإيثاريالعذريالحببدراسةوطالب
http://www.al-maktabeh.com
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جعل،المتبادلةوالمساعدةالسلامبتحقيقكفيلةالمحبةبأناعتقادهوأن،الشاملة

".المحبة"بعلمالاجتماعيعلمفيمنهجهيسمونالبعض

216صفحة(8551-81)13كيركيغاردسورين-8

الرئيسيةمؤلفاتهأما،المسيحيالوجوديالمذهبورائد،دانمركيصوفيمفكر

إلىال!ثمديدالنقدوجه)9184(،"الموتحتىو"المرض)1844(أؤ"أإما:فهي

اعتقدوقدذاتيةوتبقىتكونكيركيغاردعندفالحقيقة،الذاتيةالنظروجهةمنهيغل

هيكيركيغاردعندالأنواعوهذه،الثلاثةالوجودأنواعأعلىهوالدينيالوجودبان

الديني.والنوعالأخلاقيوالنوع،الجماليالنوع

إالمؤقت،واللأمتناهيالمتناهيمنكتركيبالوجودمفهومكيركيغاردوضعوقد

بالنقصواتهمهاالكنيسةكيركيغاردانتقدحياتهمنالأخيرةالسنواتوفي!والأبدي

.والتقوىالورعفي

313صفحة1772(-)1688-سويدينبرغ9

الرياضياتفيبمؤلفاتهويعرفمتصوفأبعدفيماأصبح،سويديطبيعيعالم

أما،للعلومبطرسبورغسانأكاديميةفيشرفيآعضوأوكانوالفلكوالميكانيكا

نزعوقد،وولفلايبنتزللفيلسوفينالعقلانيبالمذهبفمتشربةالفلسفيةمؤلفاته

المشحأنأعلنحيثهلوسةمنبشيءأصيبوقد،التصوفإلىسويدينبورغ

منبعددالاستشراقيمذهبهتأثروقدرمزيآ،تفسيرأالإنجيلبتفسيركلفهقدبالذات

وروسياألمانيافيأتباعلهوكاناليهود،والتصوف"الفنوصييناالعارفينمذاهب

عامفيالصادر"والجحيم"السماءبعنوانالمعروفكتابهمؤلفاتهأشهرولعل

.1758

103صفحة-9091()1837-سوينبرن15

الأدبيةللثورةرمزآغدا،العروضعلمفيبابتكاراتهتميز،إنجليزيوناقدشاعر

وغنائياتهقصائدهمنالعديداتخذوقد،الفكتوريالعهدمنتصففيحدثتالتي

الزعيمإلى1871عامفيتعرفوقدلهامحورأالحريةمنالنثريةوموضوعاته

المعروفةالشاعرذلكقصائدفيالعميقالأثرلهكانالذيميزينيالإيطاليالقومي

إلىفانسحبشديدمرضبهألم9187عاموفي"الشمسشروققبل"أغانبعنوان

ملأتوقد،للأدبعمرهمنالأخيرةسنةالثلاثينكرسحيثالإنجليزيالريف

تلكالنقديةكتاباتهأمتعمنولعلمجلدآ،وعرينثلاثةالمدةتلكخلالأعماله

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هوغووفكتورشكسبيرفيدراساتهإلىبالإضافةودراساتمقالاتبعنوانالمجموعة

وبودلير.وشلليبلاينووليمجونسونوبن

343صفحة1864(-)0917-سبنبور11

وهوأوكسفورد،جامعةفيالسياسيللاقتصادأستاذوأول،بريطانياقتصادعالم

رأسمنجزءآالمالرأسوتراكمالتوفيراعتبارينبغيأنهالقائلةالنظريةصاحب

فهومؤلفاتهأشهرأما،وعنفبشدةهذهسينيورنظريةالماركسيونهاجموقد،المال

إ.السياسيالاقتصادعلم"ملخصبعنوانالمعروفكتابه

343صفحة(1842-)1773سيسموندي-12

طبيعةمنحذرواالذينأوائلمنكانوقد،سويسريومؤرخاقتصادعالم

الإنتاجفيالزيادةومنالمحدودةغيرالمنافسةمخاطرومنالاقتصاديةالأزمات

الجمهوريةتاريخبعنوانالمعروفكتابهمؤلفاتهأشهرومن،الاستهلاكفيوالنقص

فيسيسموندياعتبروقد،1831عامفيصدروقد،الوسطىالقرونفيالإيطالية

البدايةفيسيسمونديوكان،الحديثةلأوروباوأساسكمنطلقإيطالياهذاكتابه

"المبادرةبعنوانالشهيركتابهولكن،سميثآدمالأشهرالبريطانيللاقتصاديتلميذأ

إلىسيسمونديدعاوقد،سميثآدمعنانشقاقهيظهر!السياسيللاقتصادالجديدة

إجراءإلىدعاكما،الاستهلاكوبينالإنتاجبينتوازنإقامةهـالىالمنافسةتنظيم

الخاصة.للملكيةيتعرضلمولكنهاجتماعيةإصلاحات

655صفحة-التحليليةالسلوكية-43

وتدرسوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينبينراجتالسلوكيةالمدرسة

وأنوتجربتهاملاحظتهايمكنالتيالاستجاباتتلكأيالواقعيةالاستجابات

.السلوكدوافعمنكدافعباللاشعورتقوللاالسلوكية

محضتجريبيموضوعيعلمبأنهاالسلوكيةواطسونالعالممؤسسهاويعرف

منالسلوكيةوتقومعليهوالسيطرةبالسلوكالتنبؤوهدفهاالطبيعيالعلممنوفرع

..بجيديعلى1391عامفينشأتوقد،الذرائعيةعلىالفلسفيةالوجهة

الميكانيكيللإيحاءاستمرارآالسلوكيةوتعتبر،شيكاغوجامعةفيالأستاذواطسون

ردودوتوحد،العضويالكائنأفعالردودإلىالظواهريرجعالذيالنفسعلمفي

الكائنوحدةوالاستجابةالمنبهبينالعلاقةمعتبرةوالسلوكالوعيبينهذهالأفعال

الأساسية.
http://www.al-maktabeh.com
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وقدالعضويبالكائنمشروطةأفعالردودمسألةفهيالسلوكيينعندالمعرفةأما

بالمتغيراتأسمتهمابإدخالوالاستجابةالمنبهمعادلةالمعاصرةالسلوكيةعدلت

الطبيعةمنيغيرلاالتعديلهذاولكن"،والحاجةوالحافزالمهارة!مثلالوسطية

للسلوكية.والمثاليةالميكانيكية

641صفحة-السريالية-45

الشعربتحريرالقائلينالأدباءمحيطفيوشاعت1791عامفياستعمالهابدألفظة

فيأحيانأتغوصاصيلةفكريةحركةعنليعبرالجماليةوالأغراضالمنطقمن

سيماولاالفنونمنعددعلىمفاهيمهاوطبقتالسرياليةشاعتوقداللأشعور،

عامفيهؤلاءأنشأوقدوسومو،وأرغونبريتونفهمالحركةهذهأركانأما،الرسم

عنوانيحملفيهانشرسرياليمقالأولطوكان""الأدبسموهامجلة9191

بعامةالسرياليةأركانبأنعلمأمعآ،وسابوبريتونكتبهوقد"المغناطيسية"المجالات

التيالمسيةالتحليليةبالدراساتالشديدالتأثيرتأثرواقدبخاصةالسرياليةوالمدرسة

تلك،وأهدافهاالسرياليةمبادىءحددمنأوضحولعلفرويد،سيجموندوضعها

السرياليالمذهبقوامأنفيهمنشورآ2491عامفيأصدرتالتيالسرياليةالجماعة

،أخرىوسيلةبأيةأوتحريريآأوشفويأالتعبيرمنهايتوخىصافيةنفسيةعفويةهو

همكلوعن،العقليمارسهارقابةكلعنبعيدأوذلك،الحقيقيالذهنيالنشاطعن

.سواهأوجمالي

خلالمنالث!عرفيبرزتوقد،العصريةالفنونجمعفيالسرياليةأثرتجلىوقد

ماكس:الرسامينخلالمنالرسموفيوغيفو،وأرنوودنوسإيلوار:الشعراء

منالنحتوفيبونيللوسخلالمنالسينماوفي،وداليوميروويكاسوأرنست

.أربخلال

27صفحة-السكونية-55

حالةفيوهيالأجسامفيتؤثرالتيالقوىتوازنفييبحثالميكانيكامنفرع

دراسةأيضآوهي،واستقرارأوثبوتآسكونأسكونكلفيأنقيلولذلك،سكون

الاجتماععلمفيقالتغيرها،أوتطورهاعنالنظربغضالراهنةحالتهافيالظواهر

الديناميكي.الاجتماععلممقابل(كومتلأوغست)الاستاتيكيالسكوني

303صفحة(4183-)1768شلايماخر-ا

ثمومنومبشرأ،قسأسنواتلعدةعملوقدألمانيوفيلسوفبروتستنتيلاهوتي
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وشللنغوكنتسبينوزافلسفاتمنمزيجفهيفلسفتهأما،برلينجامعةفيأستاذآ

كالتالرومانسيةالتياراتأنإذ،وفلسفاتهالتنويرلعصرمعاديآكانولقد،وجاكوبي

الجدلقوانينأنيرىلهيغلخلافأكانوقد،الفلسفيةنظرياتهفيالملحوظالأثرلها

حركةعنفقطيعبرالجدلأنيرىشلايماخرلأنوذلك،الكليةبالقوانينليست

اليهوداإلىالمنسوبةوملحقاتهاالتوراة1القديمللعهدالنقدوجهوقد،المعرفة

اللاهوتفيالبالغةالآثاراللاهوتيةلفلسفتهكانتلقد،المسيحيةمصادرإلىوكذلك

عامالصادر"الدينفيحديث9بعنوانالمعروفكتابهكتبهأشهرولعل،البروتستنتي

0.181عامفيوالضادر"باطني"حواربعنوانالشهيروكتابه،9917

138صفحة(5018-شللر)2-9175

العاصفةبحقبةالعميقالتأثيرتاثرومؤزخألمانيجماليوفيلسوفشاعر

اعتبرولقدااللصوص"مسرحية،لهشهرةمسرحيةأولىفيالبارزالأمروالانعصاب

المذهب،مثاليوهوحرأ،خيرآإنسانأصياغتههـاعادةالإنسانلصهروسيلةالفن

وتعاونغوتيهإلىتعزف،كنتعمانوئيلالألمانيالفيلسوفأتباعمنيكونويكاد

ولعل،عطائهموسمفيوهوتوفيالجديد،الكلاسيكيالمذهبترسيخعلىهـاياه

التاريخيةالمسرحياتمنوسواهاتلوليمأورلبانوعذراءفلانشتاينمسرحياتهأشهر

"الموجزةأالفلسفةفهيالفلسفيالطابعذاتمؤثفاتهاما،البراعةغايةفيهابرعالتي

مؤتفاتهأشهرأمااالجماليةالإنسانتربيةفيموجز1و"والجليلالجميلو"في

عامأ".الثلاثينحرب"تاريخفهوالتاريخية

272صفحة(4185-)1775شيللنغ-3

الزمنيالترتيبناحيةمنالكلاسيكيينالمثاليينالفلاسفةوثالثالمانيفيلسوف

الحيةالروحيةالذراتفيلابينتزومذهبكنتنظرياتاستخدموفينجي(كنت)بعد

المثالية"مذهبكتابهفيوحاول،الطبيعةفهمفيللتطورفكرةلإدخالاالموناد"

وقال،بمذهبهالخاصةالموضوعيةبالمثاليةالذاتيةفينجيمثاليةيربطأناالمتعالية

يفضيكيفالأول:التاليينالسؤالينعنالإجابةتوفرأنالفلسفةعلىإنشيللنغ

هوالذيالوعييصبحوكيف،الوعيولادةإلىالواعيةغيرالروحيةالطبيعةتطور

الطبيعة،فلسفةفئكؤنالأولالسؤالعنالجوابوأن،موضوعأذاتمجردذاتهفي

بعنوانالمعروتكتابهكتبهأشهرولعلالمتعاليةالمثاليةيكونالثانيعنالجوابأما

".الإنسانيةالحريةجوهرفيالبحث"فلسفة
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612!فحة(1854-)1775شللنغ-4

وذلك،المشهورينالألمانالكلاسيكيينالمثاليينوثالث،مثاليألمانيفيلسوف

وبرلين،وارلنجينييناجامعاتفيالأستاذمنصبشغل،الزمنيالترتيبالناحيةمن

ومذهبكنتافكارشللنغاستخدموقد،ميونخفيالعلمأكاديميةفيعضوأوكان

فيمنهرغبةوذلك،الطبيعةفيوالغرض،الروحيةالذراتالنوماداتفيلايبنتز

)مذهببعنوانالمعروفكتابهفيحاولوقد،الطبيعةفهمفيالتطورمقولةإدخال

الموضوعية،مثاليتهوبينالذاتيةفيختيمثاليةبينيربطأن018()0"المتعاليةالمثالية

يفضيكيف:الأول:التاليينالسؤالينعنتجيبأنللفلسفةينبغيأنهرأىوقد

كيف:فهوالثانيالسؤالأما؟الوعيولادةإلىالواعيةغيرالروحيةالطبيعةتطور

نأ:قائلأشللنغأجابوقدموضوعيأ؟،ذاتمجردذاتهفيهوالذيالوعييصبح

الثانيالسؤالعنالجوابأما،الطبيعةفلسفةعنهتجيبالأولالسؤالعنالجواب

العقلتأملبلالفرد،وعيبالذاتيشللنغيفهمولم،المتعاليةالمثاليةلناتوفرهف!نما

بالحدسمد،وفيختي،خلافأوهوالعقليالحدسأو،الموضوعفيمباشرأتأملأ

العمليةأنشللنغويرى،الخاصنشاطهفيالوعيتأملمستوياتجميعإلىالعقلي

منوتعملتظهر،والضرورةوالحرية،والموضوعالذاتفيهاتتحدالتيالمنتظمة

والضامنالناظموحدههو،وجلعزاللهبأنشللنغويؤمنالحرا،فرادعقلخلال

الضرورةجدلبأنهشللنغمذهبالكثيرونويصف،والأخلاقيالتاريخيللتقدم

التاريخ.فيوالحرية

هومؤلفاتهأشهروأن،التصوفإلىشديدآنزوعأشللنغفلسفةفيأنيقالوالحق

تطورتوقد"،الإنسانيةالحريةجوهرفيالبحث"فلسفةبعنوانالمعروفكتابه

المرحلةهذهفيتميزوقد،والكشفالأسطورةفلسفةإلىالأخيرةسنيهفيفلسفته

أفلسفةيقيموجدتهوهكذاالصوفيةالعناصرعلىالشديدبتركيزهالفكريةحياتهمن

الدينية.التجربةفيوذلكالعقلحدودوراءالحقيقةعنتبحثالتي"الكشف

288!فحة0183(-)2917شللي-5

عائلةمنينحدر.الأدبفيالإنجليزيالرومانسيللمذهبالرئيسيةالأعمدةأحد

علىتعرفوقد،مذهبيةلأسباب1811عامفيأوكسفوردجامعةمنطردوقدثرية

عامفي،نظراتهفيالعميقالأثرلهكانالذي،جودوينوليمالإنجليزيالفوضوي

جالاالزمنمنطويلةفترةمعأأمضياحيث،شلليمعجودوينابنةفرت1814

فتاةمنمتزوجآيومذاككانشلليبأنعلمأوسويسرا،وإنجلترافرنسافيخلالها
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شلليقصائدأشهرولعل،ثريملاكابنةالفتاةهذهوكانت،وستبروكهارييستدعى

ماب"."الملكةبعنوانالمعروفةقصيدتهالمطولة

394صفحة(5681-8871)بنهاورشو-6

للماديةاللدودالعدوكان.الحديثالتشاؤمفيلسوفويعتبرألمانيمثاليفيلسوف

وبرغم،للعالمالماديللفهممنهمعارضةالميتافيزيقيةالمثاليةوضعوقد،والجدل

مشروطةالآراءتلكباعتبار،المظهرفيآرائهعلىكنتعمانوئيلوالفيلسوفاتفاقه

العمياءالإرادةبأنالقولإلىوذهب"النومن!"ذاتهفيالشيء9رفضلكنه،بالوعي

منشكلهيالإراديةمثاليتهأنذلكإلىأضفوالجوهرالأساسهماواللاعقلانية

والمجتمع،الطبيعةقوانينتستبعدفهي،تسيطرالتيالإرادةوأن،اللاعقلانيةأشكال

كبير،تأثير،الجماليةشوبنهاورلآراءكانولقدالعلميةالمعرفةإمكانتستبعدثمومن

الشهيركتابهفهومؤتفاتهأشهرأما،الفنفيالواقعيالمذهبمناهضيمنوكان

9181.عامفيصدروقدوتصؤر"كإرادة"العالمبعنوان

الذهني-الشرود-11

رحلةويبدأيدهفييكونعملوأيالأصليةبيئتهالمريضفيهايتركهستيريةحالة

التنويم.تحتاسترجاعهايمكنوحياتهذكرياتهولكن،وعملهب!ثحخصيتهلهاصلةلا

641-صفحة-الشكلية51

واصالةصياغتهعناصرفئيتتمثلفنيعملكلقيمةأنيقولوأدبيفنيمذصب

بعدها،وازدهر،البلشفيةالثورةقبلوذلكروسيافيالمذهبهذاظهروقد،أسلوبه

عليه،السوفيتيالنظاملهجومهدفآجعلهالذيالأمربالماركسيةالصلةضعيفوكان

الأدباءإلىتوجهخطيرةتهمةالسوفيتيالاتحادفيإليهالانتماءأصبحبحيث

بدأولقد،السلافيةوالفنونالأدبفيبارزةآثارهبقيتبليمتلمولكنه،والفنانين

وجاء،1591عامقرابةوذلكبطرسبرغوسانموسكوفيالروسيةالشكليةظهور

والمتأثرةوالفنيةالأدبيةالدراساتفيالمتبعةالمنهجيةلتفحصمحاولةبمثابةظهورها

الأثروبينالحياةبينالعلاقةبأنالقولمنوالمنطلقةوالأيديولوجيةالسياسيةبالتعاليم

العلاقةهذهعلىفشددتولستويجاءثممنمنها،فكاكلامحتومةعلاقةهيالأدبي

.آثارهمعظمفيتبدتوقدمتزمتةأخلاقيةغايةباستهدافه

المرهفالإحساسعلىقائمالجماليالإدراكبأنيقولللثمكليةالأولالمبدأوأن

جيلمنبالوراثةتنتقلوأنها،الاستعمالأنهكهاقدوالثابيهالصوروأن،بالشكل
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منهجيةثورةالشكليةفيالنقادرأىولقدمحتواها،منيفرغهاالذيالأمرجيلإلى

الفن.دراسةفيأساسآالشكلاتخاذإلىتفضي

602صفحة(1176-)9168ريتشاردسونصموئيل-ا

حياتهيبدألم،الإنجليزيالأدبفيالروايةكتبمنأولالنقادبعضيعتبره

بعنوانالشهيرةروايتهمؤتفاتهأشهرولعلعمرهمنالخمسينتجاوزأنبعدإلآالأدبية

الأخرىالشهيرةروايتهثمومن،0174عامفيوالصادرةالفضيلةمكافأةأو"باميلا"

سوداويومزاجكئيبةبعاطفيةرواياتهتتميزأشابةسيدة"تاريخأو"كلاريسا!بعنوان

حزين.

285صفحة9018(-)1737باينطوم-ا

بحارأعمل،التاريخفيالسياسيةالكراريس!كتابأعظمولعله،سياسيكاتب

الولاياتإلىهاجرالفقراء،معيتعاطفأبدأوكان،ضرائبومحصلومعلمأ

مجلةلتحريررئيسأوعمل،فرانكلينبنياميننصيحةعلىبناةالأمريكيةالمتحدة

الإسهامأسهموقد"السليم"الحسبعنوانكراستهكراريسهأشهرمنلعلبنسلفانيا،

كراستهأصدركما،البريطانيالاستعمارنيرمنالأمريكيةالتحريرحربفيالكبير

وقد،الفرنسيةالثورةعلىبيركأدموندهجومعلىردأ"الإنسان"حقوقالمعروفة

الخيانةبتهمةعليهحكموقدوالبطالةوالأميةالفقرلمشاكلالكراسذلكفيتصدى

الجمعيةفيعضوآانتخبحيثفرنسا،إلىللفرارفاضطربريطانيافيالعظمى

السجنفيبهزجالسلطةزمامروبسبيرتولىوعندما"البرلمان"الفرنسيةالعمومية

الولاياتإلىعادعنهالإفراجوبعدالعقلا"عصركتابهمنالأولالجزءوضعحيث

منسيأ.نسيأأصبحقدأنهوجدحيث،الأمريكيةالمتحدة

442صفحة(0173-)1656برايطوماس-2

وكنيسةالإنجليكانيالمذهبتوطيدعلىالعاملينأبرزمنكانإنجليزيكاهن

التقدمسبيلفييعملدينرجلبكونهاشتهروقدالأمريكيةالمستعمراتفيإنجلترا

الأكليروسيةالمساعدةليقذم6916عامفيلندنمطراناختارهوقد،والإصلاح

منوغيرهاماريلاندفيالمبشرينيتجنيدبرايقاموقد،الأمريكيةماريلاندلمستعمرة

الأمريكيةالمستعمراتفيالعامةالمكتباتمنكبيرآعددأأنشأوقد،المستعمرات

السودلتنصيرمجهوداتهجميع1723عامفيكزسكما،بالمشحيةالمعرفةلتوفير

الأمريكية.المستعمراتفيوالهنود
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464صفحة(1882-)1836غرينطوماس-3

باسمالمعروفةالفلسفيةالمدرسةمنبريطانيمثاليوفيلسوفومربسياسيفنطر

التاسعالقرنفيالفلسفةفيبالغأثرذاكانولقدكنت"إلى"نسبةالجديدةالكنتية

أستاذآ1878عامفيعينوقداكسفورد،جامعةفيحياتهمعظمأمضى،عشر

ستيوارتوجونسبنسرهربرتفلسفتينقد،الجامعةتلكفيالأخلاقيةللفلسفة

للفعلالكافيبالتفسيرليسسبنسربهيقولالذيالطبيعيالمذهبأنقالفلقد،مل

فيفشلقد،ملستيوارتجونبهيقولالذيالحسيالمذهبأنكما،الأخلاقي

بالطبيعةالإنسانعلاقةمنميتافيزيقاهفيغرينوينطلقالبشريةللمعرفةتفسيرتوفير

الروحية.الإنسانطبيعةعلىالأخلاقيمذهبهغرينويقيم

358صفحة(1535-1)478مورطوماس-4

الفلاسفةمنوهو،الخياليةالاشتراكيةمؤسسيوأحدإنجليزيومفكركاتب

حاملمنصب1532و9152عاميبينشغل،النهضةعصرفيالإنسانيينالعقليين

وقد،للكنيسةرئيسآبالملكالاعترافلرفضهرقبتهبضربأعدمولكنه،الملكأختام

المدينةفيرحلة!دولةلأفضلوممتعمثمر"عملبعنوانالمعروفكتابهفيوصف

التيوالاجتماعيةالسياسيةالعلاقاتمورطوماسانتقدولقد"الطوباوية"الفاضلة

زمانه.فيإنجلترافيسائدةكانت

546صفحة(2891-0184)هارديطوماس-5

مقاطعةوتقاليدعاداتعنتتحدثالتيبرواياتهتميزشهيرإنجليزيوروائيشاعر

بدقةالمقاطعةتلكمجتمعصوروقدإنجلترا،غربجنوبفيالواقعةوسكس

تلكسكانعيشوطريقةولهجةبعاداتالواسعةمعرفتهبسبب،مذهلتينوأمانة

الروايةعلىالإغريقيةالمآسيمواضيعبعضهارديأدخلكما،المقاطعة

كانتولقد،الفيكتوريالعصرشعراءألمعمنهارديطوماسويعتبر،الإنجليزية

بلدية!رئيسورواية()1871!يائسة"علاجاتعنوانتحملأصدرهاروايةأول

من"قصائد:بعنوانالشعرمنديوانأأصدر8918عاموفي)1886(،كستربريدج"

وتتحدثإالأمراء!بعنواندراما،8091و3091عامبينوأصدر"والماضيالحاضر

أعماله.أعظمهيالدراماهذهأنالنقادويعتبر،نابليونحروبعن

528!فحة(1791-)1883هيولمطوماس-6

)وهذه،التصويريةالحركةمؤسسيوأحد،وجماليأدبيوناقدإنجليزيشاعر
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عنالتعبيرهـالىالأحزانمنالتخلصإلىيدعوحديثشعريمذهبتمثلالحركة

بالغأثرذاوكان(الغموضمنالعاريةالواضحةالصورطريقعنوالإنفعالاتالفكرة

سائدآكانالذيالإنسانيالمذهبأنقالوقد،العشرينالقرنبدايةفيالأدبفي

التفاؤل!الشديدةالكراهيةيكرهكانوقد،نهايتهبلوغوشكعلىهوالنهضةعصرمنذ

الذيلاهوتهعنفضلأ،وسخيفوتافهمحدودالإنسانبأنقولهؤأن،الرومانسي

خاصنوععنودفاعه(الجنةمنبسببهاآدمأبوناخرج)التيالأصليةالخطيئةيؤكد

عاناهاالتيالأمللخيبةالإرهاصبمثابةكانذلككلوالشعر،الأدبمنوجاف

بسببكمبريدججامعةمنطردوقد،القرنهذامنالعشريناتكتابمنالكثيرون

هنريمؤلفاتبترجمةقامحيثلندنفيللسكنانتقلوقد،الشديدةمشاكساته

عنللدفاعهيولمتصدىالأولىالعالميةالحربوخلال،سورللوجورجبرغسون

ميدانفيصريعأخروقديناهضها،رسلبرتراندكانالتيالحربيةالعسكريةالروح

فرنسا.فيالحرب

18صفحة.م(ق547-)624:المالطيطاليس-7

وئقة،السبعةالحكماءأحداعتبروهوقد،التاريخعرفهإغريقيفيلسوفأول

مؤشسالمدرسةوهو،والفلكيةالرياضيةوبابلمصرعلومأتقنأنهتقولأسطورة

التلقائية.الماديةالمالطية

275صفحة-الطوباوية-16

ومعناهولهوأوالمكانومعناه30"ه+طوبوسمنلفظينمنمؤلفمصطلح

ولقد،المئاليأوالخياليوهو"مكانفيإليساليوطوبيامعنىفإنولذلك،ليس

كلعلىاللفظهذاأطلقولقد،مورطوماسهواللفظهذااستعملمنأول!كان

الإنساني.للمجتمعالمثاليالنظاميصورمنهجأوكتاب

753صفحة-باوبةلطوا-32

ليس،ومعناه)وله(وأو،المكانومعناهطوبوس:يونانيينلفظينمنمؤلفةكلمة

وكانالمثاليأوالخياليوهو،مكانفيليسماأاليطوبيا"الطوباويةفمعنىإذن

فيهيصورالذيكتابهفيوردحيث،اللفظهذااستعملمنأول!هومورطوماس

أطلقثمومن.والسعادةالخيرأسبابلأفرادهاتضمنمثاليةنظمذاتخياليةمدينة

الإنسانيللمجتمعالمثاليالنظاميصدرمنهجأوكتابكلعلىالطوباويةمصطلح

لفرنسيس"الجديدة"أطلنطيسوكتاب)1623(لكامبنيلا"الشمس"مدينةككتاب

47م/الحديثالأوروىالفكرتاريخ
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التيوالاجتماعيةالسياسيةالعلياالمثلعلىالطوباويةلفظيطلقكما)1627(بيكون

حياته.وشروطالإنسانطبيعةعنبعدهاأو،الواقعإلىاستادهالعدمتحقيقهايتعذر

528صفحة(7291-)1885باوندعزرا-ا

أيدوقد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتخارجحياتهسنيمعظمقضىأمريكيشاعر

إنجلتراوهاجم،موسولينيبنظامممثلةالفاشيةالحركةالثانيةالعالميةالحربخلال

القبضعليهألقيالثانيةالعالميةالحربنهايةوبعد،الأمريكيةالمتحدةوالولايات

الشعورمختلأنهرأتالمحكمةولكن،العظمىالخيانةبتهمةالمحكمةإلىوقدم

العقليةالأمراضمستشفىإلىبإرسالهفقضت)4691(،تصرفهعنمسؤولوغير

بعدعادوقد5891عامحتىالمششفىذلكرهينبقيحيث،واشنطنمنبالقرب

الثقافاتعلىوالغوص،العلميبالعمقباوندعزراتميزوقدإيطاليا،إلىعنهالإفراج

"مختارةو)قصائد)الأناشيد!ديواناهفهيمؤلفاتهأشهرأما،والحديثةالقديمةالعالمية

و"محاولات()5191باوند"عزراو"رسائل()9291تقرأ""كيفوكتبه)9491(

.(4591)"أدبية

271!فحة1854(-)1724كنتعمانويل-2

المثاليالمذهبمؤسسوهوقاطبةوأوروبابللا،الألمانفلاسفةأكبر

كتبهأشهرولعل،المتعاليةأوالنقديةالمثاليةمؤسسوكذلك،الألمانيالكلاسيكي

الحكم.ملكةونقدالعمليالعقلونقدالمجرد،العقليالنقد

62صفحةالجمالعلم-54

كلمةمنمأخوذوهوول!أ!ء!*ولء!بومجارتنهوالمصطلحهذاوضعمنأول

الجمالبشعورالخاصالإدراكعلىأطلقتثمومن،الحيالإدراكمعناهايونانية

سنة0025نحوإلىالجمالعلمظهورويرجع،الفنونوآياتالطبيعةفينراهكما

وسقراطوديمتروسهرقليطأيديعلىاليونانفيكبيرةبدرجةتطؤروقد،مضت

المقولاتأهمومن،وهوراسلوقريطسأيديعلىالقديمةروماوفي،وأفلاطون

.المبتذل،البطولي،الهزلي،المأساوي،الدنيء،النبيل،القبيح،الجميل:الجميلة

71صفحةالتنويرعصر-71

وسياستهأخلاقيتهبتغييرالمجتمعإصلاحممثلوهحاولواجتماعيسياسيتيار

تطورفيالحاسمالدورللوعيأن:يقولونأتباعهوكانالعيشفيوأسلوبه
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وهردرولسنغومونتيسكيووروسوفولتيراليارهذامفكريأشهرمنولعل،المجتمع

وغيرهم.وغوتيهوشللر

71صفحة(1642-)1564غاليليو-ا

القصورقانونمكتشفوهوأرسطونظرياتعلىثارإيطاليوفلكيطبيعيعالم

الملاحظةوكانت،كوبيرنكوسبهقالالذتيالشمسمركزيةنظامعلىاكد،الذاني

عامفيالصادرالرئيسيمؤنفهوأن،الطبيعةمعرفةإلىانطلاقنقطتيوالتجربة

حوار.عنوانيحملام632

416صفحة-؟()9188مارسيلكبرائيل-2

الرئيسيالداعيةويعتبر،السوربونجامعةفيأستاذأعملفرنسيوكاتبفيلسوف

سورينإلىفلسفةالوجودييناقربوهو،الكاثوليكيةالمسيحيةبالوجوديةيسمىلما

يدرسالعلمأنحيثمن،العلمعنتختلفالفلسفةبأنمارسيلويعتقدكيركيغارد،

غبرائيلفلمفةوتقوم،الروحيةالفردحياةأيالوجوديةالتجربةيتناولولا،الأشياء

.الإرادةوحريةوالقدربالقضاءالكاثوليكيةالعقيدةعلىالأخلاقيةمارشل

138صفحة1832(-)9174غوتيه-3

الفكرتطورفيالأثرشديدالمانيومفكرطبيعيوعالممسرحيوكاتبشاعر

حلوليةمنشيءفلسفتهويشوب،والتجربةالنظريةبوحدةقال،الأوروبيالنظري

والانعصابالعاصفةمرحلةفييزللماوهومؤثفاتهبعضإلىتعزفالذيسبينوزا

اوالاستقطاب"التصاعدوالسلبيالإيجابيتفاعلانقالولذلك،الأدبيةحياتهمن

شرقي،غربيتصؤفمننوعإلىحياتهأواخرفينزع،ظاهرةكلفيمشهودأمز

الأدبيةأعمالهأشهرتعتبرالتيفاوستمسرحيةمنالثانيالجزءفيالملحوظالأمر

منعددأققدهالذيدوقهابرعايةفايماردوقيةفيحياتهمعظمأمضىوأعمقها،

المذهبتطويرعلىمعأتعاوناحيثشللرإلىوتعرف،دوقيتهفيالمناصب

ثابتة.أسسعلىوترسيخهالجديدالكلاسيكي

204صفحة-الأول+لأوله!كاالايثاراوالغيرية-26

الخيرتريدأنالغيرية:بقولهعرفهوقدكونتأوغستوضعهمصطلحالغيرية

الشعورأنودوركهايمكونتويرى،نفعهسبيلفيمختارأنفسكتبذلوأنلغيرك

عنناشىءاوالغيريةاالأنانيةالميلينكلاوأن،كالأنانيةالإنسانفيأصيلبالغيرية
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تدفعالتيوهي،التغذيوظيفةعنيقولونكماتنشأفالأنانية،الحيةالخليةوظائف

الغيريةأما،ونموهبقائهسبيلفيالغذاءمنإليهيحتاجعماالبحثإلىالحيبالكائن

كائنإنسالإلىالحيبالكائنتدفعالتيوهيالتناسلوظيفةعنيقولونكمافتنشأ

"حيث:دوركهايمقالولقد،بنفسهالحياةعلىقادرأيصبححتىويربيهيحضنهآخر

".الغيريةتوجدالاجتماعيوجد

486صفحة-1883(-فاكنر)1813ا

الذروةالفنيةمنجزاتهوتحتل،ودراميموسيقيفهو،الألمانالأوبراكتابأعظم

فينيتشهالألمانيالفيلسوفلإعجابومحطأحميمأصديقأكان،الرومانسيةمن

وبرسيفالتانهيوزرهيأوبراتهأعظمولعل،نيتشهحياةمنالمتوشطةالمرحلة

أشهرهاوأن،الكتببعضوضع،الثوريةميولهبسببالسلطاتطاردته،ولوهنجرين

موسيقاهكانتولقد،9184عامفيصدروقد"والثورة"الفنالمعروفكتابههو

هتلر.أدولفالنازيةزعيملدىالمفضلةالموسيقى

151صفحة1726(-)1664فانبرو-2

فيوذلكذروتهالإنجليزيالباروكيبالأسلوببلغإنجليزيومهندسمسرحي

الأشهرالمسرحيالكاتببوصفهاشتهروقدشاير،اكسفوردفيبلانهايملقصربنائه

بتهمةفرنسافيالباستيلسجنفيبهزجبريطانيا،إلىالملكيالنظامعودةعهدفي

للمرةبالجيشالتحق،2916عامفيعنهالإفراجوبعدبريطانيا،لحسابالتجسس

عنوانتحمللهمسرحيةأولوكانتستةأعوامطوالصفوفهفيخدمحيث،الثانية

بعنوانأخرىمسرحية7916عامفيأصدروقدخطر"في"الفضيلةأو)النكسةأ،

انعطف2017عامفيكبيرأنجاحآالمسرحيةهذهلاقتوقد"،المستشارة)الزوجة

منعددبناءعلىوالإشرافالتصاميمبوضعقامحيثالعمارةفنعلىالتركيزنحو

بريطانيا.فيالمبانيأشهر

294صفحة591(5-)1844نيتشه3-فريلريك

جميعفيالنظرإعادةبضرورةوقالالقوةإرادةبمذهبقالألمانيفيلسوف

فيالصراعروحأضعفتاقدوالمسيحيةالتقليديةالأخلاقيةبأنأيضأوقال،القيم

وقال.العبيدوأخلاقالسادةأخلاق،الأخلاقمننوعينثضةأناعتبروقد،الإنسان

للتطؤر،الدافعةالكليةالقوةالوجودأجلمنالصراعاعتبروقد،الأبديبالعودأيضأ

ترقىالتيالبطوليةوالأعمال"السوبرمان"الأعلىوللإنسانالقوةلإرادةتمجيدهوأن
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النازيةسيماولاالفاشيةالأنظمةإلىأوحتقد،البشرمستوىفوقماإلىبالإنسان

،الشعوبعلىإرادتهاوفرضوجودهاتأكيدفيالعنفإلىالمرتكزةروحهامنها

والشرالخيروراءوما!وظقهو"المسافر"زرادشتتكقم!هكذامؤتفاتهأشهرولعل

.عشرةأعوامطوالعاشةجنونبعدنيتثمهتوفيوقدإ،الآلهةو!غسق

462!فحة(4186-)1825لاسالفرديناند-4

أنصارمنوكان،لبسماركمؤيدأوكان،المانيافيالعماليةالحركةقادةأبرزمن

الأجورقانونباسمالمعروفالقانونواضعيأحدوهوالهيغليةالمثاليةالفلسفة

لانضالهوالأجوررفعأجلمنالعفالبهيقومنضالكلأنقالوقدالحديدي

.الطبقاتفوقتنظيمبمثابةالدولةاعتبروقدمنهفائدة

71صفحة(1626-1561)بيكونفرنسيس-5

التجريبي،والعلمالجديدةالماديةلمذهبالمؤشسويعتبرإنجليزيفيلسوف

ماإلىإشارةالمبحثهذاويعتبرا،الجددي"الأرغانون:عنوانأبحائهأشهريحمل

أما،العلميالاستقراءمؤسسأيضأوهو!الآلةأي-"الأرجانين:بعنوانمعروفهو

مدينةوهذه"الجديدة"الأطلنطية:بعنوانالشهيركتابهضقنهافقدالسياسيةمعتقداته

منأساسوعلى،العلمإلىالاستنادعلىمجتمعهاازدهاريقومطوباويةخيالية

متقذمة.تكنولوجيا

271!فحة0185(-)1773جيفريفرنسيس-6

مجلةوهذهريفيو،إدنبرهلمجلةرئيسأعمل،اسكتلنديوقاضيأدبيناقد

التاسعالقرنمطلعفيوذلكالأدبيالنقدميدانفيمجلةأشهروكانت،فصلية

العداءشديدهذاجيفريوكان،إليهالمجلةهذهإنشاءفيالفضلويعود،عشر

الشاعرعلىالشديدةحملاتهفيعداؤهتمثلوقد،والصوفيةالرومانسيللمذهب

المذهبأعمدةأبرزأحدبيروناللوردوهاجمكما،وردزورثالبريطانيالرومانسي

البريطاني.الروماني

447صفحة-9391()1856-فروبد7

التحليلنظريةوصاحبالعصبيةبالأمراضوأخضائيطبيبفرويدسيجموند

قاطعةبصورةورفضالمرضيةالعقليةالعملياتأسبابدرس،ومنهجهالنفسي

يكنولم،فسيولوجيةبأسبابالعقليةالأفعالفيالتغثراتلتفسيرالمادئةالمحاولات
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العقليالنشاطبينفرويدويفصل،العالمإلىالعامةالماديةالنظرةبصحةيعتقد

شيءأنهعلىالعقليالنشاطإلىوينظر،إليهتؤذيالتيوالأسبابالماديةوالظروف

الأحوالجميعفرويدويخضع،الماديةالعملياتمعجنبإلىجنبأيوجدمستقل

ا!إجتماعيةوالظواهرالتاريخيةالأحداثجميعوأيضأالإنسانأفعالوجميعالعقلية

والجنسيةاللاشعوريةللحوافزمظاهرأنهاعلىيف!رهاأنهأي،النفسيللتحليل

أساسأ.

515صفحة1891(-)1844فلهاوسن-8

موسىأسفارفيسيماولاالقديمالعهددراسةفيتخصصألمانيتوراتيعالم

الخمسة.

645صفحة1191(-)1833دبلنيفلهلم-9

يسمىمادعاةمنوهو،برلينجامعةفيأستاذآعمل،ألمانيمثاليفيلسوف

تعلوالتيللماهياتإدراكأتكونأنيمكنلاالفلسفةأنقالولقد،الحياةبفلسفة

،العلومفينظريةأي"للعلوم"علممنأكثرتكونأنيمكنلالأنهاوذلك،الحس

المفروضمنأنويقول،طبيعيةوعلومروحيةعلومإلىالعلمعالمديلتيويقسم

بهاالتيالوسيلةيقدمالذيهووحدهالوعيلأنوذلك،الوعيتحللأنبالفلسفة

الروحيةالحياةجوهرونبلغ"للأنا"المباشرةالتجاربمنننطلقأننستطيع

النفسعلميقصدوهو،الروحعلومأهمهوالنفسعلمأنديلتيويرى،والطبيعية

نأيرىإذ،الخيالعلىديلتيويركز،السببيةعلىالقائمالتفسيريلاالوصفي

ويرى،جوهريهومامستوىإلىعرضيهوعمابالشعراءيرتفعالذيهوالخيال

التاريخ.وعلمالفلسفةبينيربطالذيهوالتفسيرأو"التأويل"علمأنأيضأديلتي

286صفحة(1827-)1745فولتا-01

وهذاالألكتروفورسمخترعأيضأوهو،الكهربائيةالبطاريةاخترعفيزيائيعالم

وقدأ،،3حألأ(أحأ!أححال!"الساكنةباءالك!)إبالحثالكهربائيةالشحناتلتوليدجهاز

فولتاعرض1018عاموفياحناجم"،واالمستنقعات"غازالميثانغازوعزلاكتشف

فيعضوآوتعيينهكونتلقببمنحههذاعملهعلىكافأهالذينابليونعلىبطاريته

مديرأعينهالنمساأمبراطورأنكما34!كا!أاطلالامبوردياولايةعنشيوخمجلس

الكهربائيةالدافعةالقدرةمنالوحدةسميتوقدبادوا،جامعةفيالفلسفةلكلية

لفولتا.تكريمأ،""فولتب
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285!فحة1825(-)1757-فولني11

فيالأثاأشد"الخرائب"بعنوانالمعروفلكتابهكانفرنسيوفيلسوفمؤرخ

سورياإلروللسفربالتاريخاهتمامهبهدفعوقد،عشرالتاسعالقرنفيالفرنسيالأدب

خركتابأصط-!ثمومنومصر"سوريافي"رحلاتبعنوانكتابهأصدرحيثومصر

ب!أه!كلا5كتب!أشهرأنعلىإجماعوئمة"الأتراكضدالحربفيا)تأملاتبعنوان

".الأمبراطورياتثوراتفي"دراسةأو""الخرائببعنوانالمعروفكتابه

138!فحة(1778-)4916فولتير-12

الكلحةفيدرس،التنويرحركةزعماءوأحد،فرنسيومتفلسفومؤزخكاتب

ق!أضجرواالملاحظةاعتبروقد،الأكليروسرجالمنكانأباهلأننظرأ،اليسوعية

مركانا،منتظموغيرمشؤشمزيجفهيالماورائيةآراؤهأما،معرفةلكلالمصدر

سجم-سيبهزجحيثمرتيناعتقل،القانونأمامالمساواةعنالمدافعينأبرز

الباستيل.

منننالآسوالأنسكلوبيديينروسوجاكجانأعمالإلىبالإضافةمؤتفاتهكانت

الفرنسية.الثورةأمامالطريقمقدتالتيالعواملأهم

168صفحة1745(-)9167فولف-13

نأوبعد،هاليجامعةفيأستاذأكان،لايبنتزفلسفةوأشاعألمانيمثاليفيلسوف

العالمترابطتف!رميتافيزيقيةغائيةفلسفةوضعجدلمنلايبنتزفلسفةفيماأطرح

الفلسفةفولفأحياوقد،وجلعراللهحذدهالأهدافطبقأموجودانبأنهماوتناسقه

الفلسفةحقائقكليردالذيالعقليالاستنبا!علىمذهبهوأقام"المدرسية"،الكلامية

الفلسفية.القضاياإلىلهمدخلأالتناقضقانونواعتمد،الصوريالمنطقإلى

926صفحة181(4-)1762-فيختي41

الفيلسوفبعدمامثالية،الذاتيةبالمثاليةوقالالألمانيةبالقوميةنادىشيلسوف

ث%،العلمية"النظريةبعنوانالشهيركتابه4917عامفيأصدروقد،كنتعمانوئيل

يدواممن،ذاتهفيالشيءفيكنتنظريةبهامعارضأ،الذاتيةالمثاليةفلسفتهفيهعرض

الموضوعية،المئاليةنحوالذاتيةالمثاليةعنالشيءبعضينعطفأخذ،حياتهأواخر

روملقة،تكونتكادقوميةدولةإلىيستندألمانيمجتمعلإقامةمشروعأوضعوقد

اتباالعواملأهممناالألمانيةالأ"مةإلى"خطابات:بعنوانالشهيركتابهويعتبر

ومتكامل.واحددشوريإطارذاتأمةفيللاتحادالألمانيةالشعوباستحثت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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485صفحة-1814()1762-فيختي15

يعتبر،كنتبعدالألمانيةالكلاسيكيةالمئاليةالفلسفةوعميدألمانيفيلسوف

الممارسةاعتبرولكنهالعمليةالفلسفةعلىأكد،الألمانيةالوحدةإلىالأولالداعية

المعروفكتابهفيشرحهاالتيالذاتيةبالمثاليةوتعرف،الخلقيالوعينشاطمجزد

"الشيءكنتمقولةعارضوقد،4917عامفينشرهوالذي"العلمية"النظرةبعنوان

"الأناأنويقول،المحدودةغيرالمطلقةالذاتمنمانوعوجودافترض"ذاتهفي

الخلقيالنشاطهووإتماسبينوزابهقالالذيبالجوهرولاالفرديةبالأناليس"الأولى

والتركيب"و"المواجهةأ"الوضععلىوقائمأخاصآنهجأفيختيانتهجوقد،للوعي

هذادعيوقدوالتفكيرالوجودمقولاتمنيتألفنسقإقامةإلىبهحداالذيالأمر

".التناقض"بمنهجالمثاليالمنهج

923صفحة1744(-)1668فيكو-16

أولكان،نابوليجامعةفيأستاذأعملوقد،إيطالياجتماعيوعالمفيلسوف

التاريخ،قوانينمنهتنبعإلهيأمبدآئفةأنقالوقد،التاريخيةالدورةبنظريةقالمن

فينظريتهفيكومدوقد،معينةداخليةلقوانينوفقأالتطؤرمنللمجتمعبذلاوأنه

بعنوانالشهيرفهوالرئيسيمؤئفهأما،والفنالقانونميدانيلتغطيالتاريخيالتطور

1725.عامفيوالصادرالجديد"العالم9

144صفحة(1715-)1631فينيلون-17

السياسيةنظرياتهفيوليبراليفرنسيوأديبصوفيولاهوتيأساقفةكبير

معآ،والدولةالكنيسةئائرةالصوفيةالصلاةطبيعةفينظرتتهأثارتوقد،والتربوية

الفرنسية.الثقافةفيالدائمالأثرالأدبيةوأعمالهالتربويةلنظرياتهفإنذلكوبرغم

الفرنسيةالأكاديميةفيعضوأانتخابهجرىوقدالنبالةفيعريقةعائلةمنينحدر

ولقد،5916عامكامبرايفيللأساقفةرئيسأاختيرثمومن،3916عامفيوذلك

لويسالملكمعوكذلك،بوسيهالنفوذالواسعالمطرانمعالشديدالاختلافاختلف

فيغويونالآنسةمعتقدعندفاعهبسببعشرالثانيأنوشنتاجابااومععشرالرابع

أبرشته.فيالجبريةالإقامةإلىبهانتهىالذي1،مر،الصوفيةالخبرة

371صفحة1872(-185)4فيورباخ-18

إلى"نسبةالهيغليالشبابمناليساريالجناحمنكانألمانيماديفيلسوف

علىخرج،عامةبصورةالشبيبةمنالمتطرفيندوائرفيالثمديدالأثرلهوكان"هيغل
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عنهاوالدفاعالماديةمنواتخذالشديدالانتقادهيغلوجدليةالمثاليةوانتقدهيغل

وعارضوالحسيةالتجريبيةإلىأسندهافلقدالمعرفةفينظريتهأما،ومنهجهفلسفته

أشهرومنمثاليأ،كانفلقدوالأخلاقللتاريخفهمهفيأما،حازمةمعارضةاللاأدرية

المسيحيةجوهروكتابه9183عامفيالصادر"الهيجليةالفلسفةنقد"فيكتابهمؤلفاته

1843.عامفيالصادر"المستقبلفلسفةأس!9وكتابه1841عامفيالصادر

312صفحة-المثاليةالفلسفة-91

الفكرإلىوجودكلردعلىتقومالتيالفلسفيةالنزعةعلىعامبوجهتطلق

مستقلأوجودآهناكأنتقررالتيالوجوديةللواقعيةمقابلةبهذاوهي،معانيهبأوسع

وتسمىالفرديالفكرإلىالوجودتردالأولىصورتينللمثاليةوأن،الفكرعن

وأكانفردئأعامبوجهالفكرإلىالوجودتردوالثانية،الشخصيةالمثاليةأوبالذاتية

عنفضلآ،لايبنتزالفيلسوفالمثاليلفظاستعملمنأولكانوقدكليآ،أوجماعيآ

أطلقتثمومن،للماديمقابلأالمثاليلايبنتزجعلوقدعشرالسابعالقرنفلاسفة

أما،باللأماديةمذهبهيسميكانالذيبيركليمذهبوعلىالأفلاطونيةعلىالمثالية

فيختيمذهبعلىالمثاليةتطلقوكذلك،المتعاليةبالمثاليةفتسمىكنتمثالية

شللنعومثالية،الذاتيةبالمثاليةفيختيمثاليةالفلسفةمؤرخوويسمي،وهيغلوشللنغ

المطلقة.بالمثاليةهيغلومثالية،الموضوعيةبالمثالية

993صفحة--الفيتيشية2!ا

ويطلقأفريقيا،فيالمتوحشةالقبائلآلهةعلىالبرتغاليونأطلقهالذيالاسمهو

وأمعينةكشجرةبالذاتمعينأشيئأبأنالاعتقادعلىوالفرنسيةالإنجليزيةاللغتينفي

فهيالنفسعلمفيالفيتيشيةأماخارقةسحريةبقوىيتمتعسواهماأو،معينحيوان

المعشوقمنبجزءالاحتكاكطريقعنالإشباعإلىبالفرديصلجنستأإنحرافأتعني

عطر.أومنديلأوالملاب!منكقطعةالمعشوقةإلىيعودوبشيءالشعر،أوكالقدم

004صفحة-الوضعيةالفلسفة-25

لاالبشريالفكرأنيرىالذيإكونت"أوغستمذهبهوالوضعيالمذهب

وإن،النهائيةوغاياتهاالقصوىأسبابهاعنولاالأشياءطبائععنيكشفأنيستطيع

الفكرأنكونتويقولوقوانينهاعلاقاتهاعنويكشفظواهرهايدركأنيستطيعكان

الميتافيزيقيةالحالةوثانيأاللاهوتيةالحالةأولأوهيحالاتبثلاثمزتطورهخلال

المتصلةالنظرياتبعضعلىالوضعيالمذهباسمويطلق،الوصفيةالحالةوثالثأ
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الواقععلىالمبنيةالمعرفةهيالصحيحةالمعرفةأنالقائلةكالنظريات،كونصبآرات

وضعيمصطلجأنكما،لليقينالأعلىالمثلتحققالتيهيالعلوم!أنوالتجربة

بالذاتبالغاهتمامعلىدلالتهكمبهأهـيدفإذاأخرىوالتهكمتارةالمدحيعني

للمثالي.مقابلالمعنىبهذاوهوالماديةوالمنافع

461(صفحةالفوضوي)المذهب-الفوضوية-34

علىالإنسانيةالعلاقاتبناءهـالىالدولةرقابةإلغاءإلىيدعوسياسيمذهب

الفيلسوفمذهبفهناك،مطالبعذةللفوضويةوأن،الفرديةالحريةأساس

وجودضرورةينكرالمذهبوهذا،برودينالفرنسيوالمفكرغودوينالإنجليزقي

إلىالمتحضرةالشعوبحاجةينكرالذيتولستويمذهبوهناكمطلقأانكارأالدولة

سيؤذيالإنسانيالتطؤرأنيقولالذي،وكروبوتكينباكونينمذهبوهناك،الدولة

ا!دولة.ازوالإلى

655صفحة-التحليليةالفلسفة-2!ا

وجماعاتاتجاهاتبينوئوخدما،حدإلىومتنوعالانتثمارواسعفلسفيتيار

منوأناللغةتحليلهيالفلسفةمهمةأنيعتبرونجميعهملكن،مختلمينوفا،سفة

.الجديدة""البرغماتيةوالذرائعيةالمنطقيةالتجريبيةمؤيديالخليليةالفلسفةدعاة

إنما،التحليليةبالفلسفةيقولونالذينالفلاسفةمنالمجموعاتهذهكا!ولكن

فيالتحليليةللفلسفةالسائدالثمكلوأن،الجديدةالوضعيةالفلسفةمنأنواعآيمثلون

حدإلىهيالحديثينالتحليليينالفلاسفةكتاباتوأناللغويةالفلسفةهوبريطانيا

المنطقفيدراساتولكنها،معرفيةلكلمةالحقيقيبالمعنىمعرفيةدراساتبعيد

علمي.مضمونشكبدونلهاالتيالعينيةاللغوياتأو،النوعيةوالمناهجالعيني

93صفحة-الفاعلية-95

هيالحقيقةأنقالواوقد،الفعلهوالحقيقةجوهرأنالقولهوالفاعليةمذهب

جانبين:المذهبلهذاوأن،محضعقلينشاطبمسألةوليستوعملحياةمسألة

منالإنسانيالسلوكفيالعمليالجانبويبحث،النظريوالجانبالعمليالجانب

الفكرفيفيبحثالنظريالجانبأما،الخارجفيالأشياءتحقيقإلىاتجاههحيث

قيمةبهتوزنميزانآالعمليكونبحيث،بهومتعفقالعملعلىمبنيهوماحيثمن

الفكر.
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14صفحة-الكلبيةالفلسفة-65

سببين:إلىالإطلاقهذاويرجع،انتسياتسمذهبعلىالمصطلحهذايطلق

السريع؟الكلباسمهمكانفيبتلاميذهيجتمعكانالفيلسوفهذاأنالأولالسبب

ينبحكماالرذيلةعلىينبحونوأتباعهكانالفيلسوفهذاأنفهوالئانيالسببأما

الخطر.عندالحارسالكلب

ولذلك،العاموالرأيوالتقاليدالأعرافاحتقارالأخلاقفيالفلسفةهذهوتعني

مكانتهعنالتخليزمرتهمإلىالانضماميريدمنعلىيثشرطونالكلبيونكان

الاجتماعية.

178صفحة-التمثيليالقياس-5

ويتمالمتشابهةغيرالأشياءبينمعينةوعلاقاتوخصائصجوانبفيالتشابهتبيان

بمعنىوهو،التشابهاتهذهمثلأساسعلىالممائلةبواسطةالنتائجإلىالتوصل

كالخمرالنبيذ:مثلأكالقولبينهمامشتركلمعنىحكمهفيآخربجزئيجزئيإلحاق

منممكنعددأكبروعلىالجوهريةالملامحعلىالممائلةتقومأنويجبحرامفهو

المقارنة.موضعالأشياءفيالمشتركةالصفات

23صفحة-القبالة-57

وأالموروثأوالتقليدالعبريةباللغةتعنيوهييهوديفلسفيكتابالقبالة

الفلسفةمنخليطوهي،للتوراةالخفيالتأويلعلىتطلقأنهاكما،المقبول

فكهـامكانالتعاليمسريةهيالقبالةمذهبقضاياأهموأن،والسحروالتصؤف

الأصغرالعالمهوالإنسانأنقولهاثمومن،والحروفالأعدادورمزيةالتوراةرموز

الاكبر.للعالممطابقةصورةبذلكوأنه

561صفحة-6891()1886بارت-كارلها

جذريآتبديلأأدخلوقد،العشرينالقرنعرفهمالذيناللاهوتعلماءأعظممن

وماربورغ،وتوبنغينوبرلينبرثجامعاتفيدروسهتلقى.البروتسنتيالفكرعلى

تلكأعقبوقد،مدويةضجةروماأهلإلىبولسلرسالةدراساتهنشرأثاروقد

جامعةفيأستاذأئمومن)2191(غوتنغينجامعةفيللآهوتاستاذأتعيينهالضجة

وشنالنازيةالحركةبضراوةقاوموقد)0391(،بونجامعةثمومن)2591(منستر

"الوجودعنوانحملتكراريسفيالشديدالنقدبنقدهاشعواءحملاتعليها

انتقلوقد،بونجامعةفيعملهإنهاءإلىانتهىالذيالأمرهذا"يومنافياللاهوتي
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الشهيرةرائعتهكتابةاستأنفحيثللاهوتأستاذأبازلجامعةفيالعملإلىذلكبعد

التيالمواعظبلغتوقد،ثلاثةمجلداتفيصدرتالتي"الكنيسة"عقائدبعنوان

موعظة.خمسمائةألقاها

448صفحة(091)2بوبركارل-2

النقديالعقلانيالمذهبشراحأدقمنويعتبرالنمسا،فيولدبريطانيفيلسوف

دوائرإحدىبهتقولكانتالذيالمنطقيالوضعيالمذهبمزاعمبعضفتدالذي

عاميبينالواقعةالمذةطواللندنجامعةفيأستاذأعملوقدالفكريةفيينامدينة

".البحث"منطقكتابهمؤئفاتهأشهرمنولعل،9691و4191

293صفحة(1835-)1867هومبولدتكارل-3

تأثيرهتجلىوقد،تربويمصلحوكذلكألمانيودبلوماسيوفيلسوفلغويعالم

هياللغةأنقالولقد،الصثمرينالقرنفيالواضحالتجلياللغةعلمتطويرفي

الإنسانوأن،وفرديتهالمتكلمثقافةعنتعبرجميعأهذهوأنوبناء،وخلقفاعلية

هومبلدتلاسكندرالأكبرالأخوهوهذا،لإدراكهواسطةاللغةباتخاذهالعالميدرك

كنت،فلسفةبصحةيعتقدهومبولدتكارلكانولقدالجغرافيا،علممؤسسيأحد

فييميلوكان،الاجتماعيالتاريخمنأساسإلىهـاسنادهاتطويرهاحاولوقد

هوالعالمتاريخأنيرىوكانالموضوعيةبالمثالبةالأخذإلىوالقضاياالأموربعض

إمكانبعدماعتقدفقدولذلك،الإنسانمعرفةعلىتستعصيروحيةقوةنشاطنتاج

أهممنوأنبرلينجامعةمؤسسيأحدوكانعلميأساسعلىالبشريالتاريخفهم

جمالية"أبحاثبعنوانآخروكتاب"الدولةفاعليةحدودلتحديد"محاولةكتابهمؤلفاته

.المؤرخمهمةحولبعنوانثالثوكتابلغوتيه"ودورنيتياهيرمانحول

803صفحة(1881-5971)كارليل-4

فلهلمروايةبترجمةالأدبيةحياتهبدأ،الألمانيبالفكرتأثرإنجليزيوناقدمؤرخ

شللرالألمانيالشاعرسيرةوكتب،غوتيهالألمانيوالمسرحيالروائيللشاعرمايستر

وغوتيهوفيختهكريشترالألمانيوالأدبالفكرلأعمدةنقديةدراساتعنفضلآ

الفرنسية"االثورةبعنوانالمعروفكتابهفيالشهرةمنرفيعمستوىبلغوقدوهردر،

فيالنخبةأثرعلىشددوقد،والماديةالعقلانيةالفلسفةمناهضيأشدمنوكان

)1843(وحاضر"إماضيمؤلفاتهأشهرولعل،العالمقيادةفيإنجلتراودورالتاريخ

.الأبطالوكتاب1865(-)1858روسياملكالكبيرفريدريكوتاريخ
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606صفحة(291!ا-)3918كافكا-5

نشربعدسيماولا،وفاتهبعداشتهرالمذهبيهوديالأصلجرمانيروائي

قلقالدقيقالتصويرتصوراناللتين)2691(و"القلق")2591(!"المحاكمةروايتيه

فيوعملبراغجامعةفيالقانونكافكادرسوقد،واغترابهالعشرينالقرنإنسان

وفاتهقبلأوصىوقد،القليلإلاحياتهفيينشرولمرتيبةحياةوعاشتأمينشركة

كافكا،وصيةتنفيذرفضبرودماكسالمدعوصديقهولكن،مخطوطاتهجميعبحرق

الخالدتين.الروايتينتينكوصولفيالفضليعودبرودماكسوإلى

946صفحة(3891-)1854-كاوتسكي6

يختلفاشتراكيوديمقراطيالثانيةللأمميةومنظرألمانياقتصادوعالممؤزخ

ونظامآ،فلسفةللماركسيةمشؤهأيعتبرونهأنهمحيثوالماركسيينجوهريآاختلافأ

المادي"المفهومبعنوانالمعروفكتابهويتعارض،نقدهإلىبإنجلزدفعالذيالأمر

ولقد،والتاريخيةالجدليةالماديةفيمارك!ونظريةالوجوهمنالكثيرفي"للتاريخ

والمثالية.الماديةمنمزيجفهيفلسفتهأما،الثوريةللماركسيةمعاديأكان

46صفحة1(635-1)571-كبلر7

بمداراتالشمسحولتدورالأخرىوالكواكبالأرضأناكتشفألمانيفلكي

كبلرتعيينجرى1016عامفيبراهاتايخوالفلكيالعالمتوفيوعندما،أهليليجية

المعطياتمنكبلراستفادوقد،الإمبراطوريالبلاطفيالرياضيالعالموظيفةفي

واستقرأ،براغمدينةفيالفلكيةالأرصادفيعملهخلالبراهاجمعهاالتيالعلمية

قوةفينظريتهصياغةمنبعدفيمانيوتنمكنتالتيالثلاثالفلكيةالقوانينمنها

نظريةبافتراضهوذلك،البصرياتلعلممؤتس!أولهوكبلرأنعنفضلأ،الجاذبية

الرؤية.تفسيرفيالضوءشعاع

106صفحة0791(-)81918-كرناب

فيالفلسفةبتدريسقام،الجديدةالوضعيةمذهبأركانومنومنطقيفيلسوت

حيث،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىهاجر3691عاموفيوبراغفييناجامعتي

كعلمدورأيالفلسفةعلىكرنابوينكركاليفورنيا،جامعةفيللفلسفةأستاذأعمل

والتحليلالمنطقمعمتداخلفهوالجديدةللوضعيةالفلسفيكرنابمفهومأما،كلي

"اللغويالنحو"منطق:مؤلفاتهأشهروأنالعلميالبحثومنهجالمنطقعلىالقائم
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"والضرورةو"المعنى)4791("اللفظيةالمدلولاتنظريةإلىو"مقدمة)3491(

)5491(."الرمزيالمنطقفيمقدمة9و

141!فحة1658(-)9915:كرومويل-9

1653بعامابتداةالمسلحةالأركانرئاسةقيادةتولىدولةورجلعسكريقائد

1658.بعاموانتهاة

ساندوقد،1628عامفيوذلكالبرلمانفيعضوأبانتخابهالسياسيةحياتهبدأ

،الأولشارلالملكإلىالبرلمانقذمهالذي"العظيم"الاحتجاج1641عامفي

ص!،أ"س!!114ادجهلمعركةفيالبرلمانلقواتعامأقائدأ1642عامفيعينولقد

وقد،الجيقلذلكالعامللقائدنائبآكرومويلعئنالبرلمانجيشتشكيلتموعندما

انتهاءمنسنتينمضيوبعدواكسفورد،ولانغبورتنسبيمعاركغمراتخاض

فيالدولةلمجلسرئيسآكرومويلأصبحالأولشارلوإعدامالأهليةالحرب

.الجديدةالجمهورية

092صفحة(9175-)1715كلايست-01

لهاكانوالتي"الربيع"بعنوانالمعروفةالمطولةبقصيدتهاشتهرألمانيغنائيشاعر

البروسيالجيشفيضابطأعمل.الشعرفيجديدأسلوبتطويرفيالبالغالأثر

اتجاهفيالفضللهكانالذيغلايملودفغيوهانإلى"برلين"بوتسدامفيوتعرف

فيمرموقأعضوأأصبحماوسرعان،لسنغإلىأيضآتعرفكماالشعر،إلىكلايست

الألمانيالوطنيالشعرسماءفييتألقنجمهوأخذ،الألمانيالأدبيالمجتمع

متأثرأتوفيوقدالبروسي"،الجيش"نشيدبعنوانالشهيرةقصيدتهنشربعدوبخاصة

.دورفكونيرسمعركةبعدبجراحه

444!فحة1564(-)9155كلفن-11

وكانسويسرافيواستوطنفرنسافيولد.الدينيالإصلاححركةزعماءأحد

وهوللكنيسةالعلمانيةالسلطاتأخضعأنهإذ،جنيفلمدينةالدكتاتوريالحاكم

إليه،نسبة،الكلفينيالمذهبواعنيالبروتستنتيةالمسيحيةمنالمذهبذلكمؤشس!

كماوالزهد،التقشفإلىيدعووكالن،للبعضمسبقأالمقذرالخلاصبعقيدةوالقائل

الرئيسكتابهأما،الأخرىالعقائدوجميعالبتةيتسامحولاالتعصبشديدأيضأكان

.1536عامفيالصادر"المسيحية"المؤسسةبعنوانالمعروففهو
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325صفحة(1865-018)4كوبدون-12

حريةعنودفاعه،الحبوبقانونإلغاءفينجاحهبسبباشتهربريطانيسياسي

مجلسفيعضويتهوخلال،الحرةالتجارةفكرةطورمنأولكانولقد،التجارة

روسياضدالحربوناهضالاستعماريةالبريطانيةالسياسةهاجمالبريطانيالعموم

وذلكفرنسامعالتجاريةالاتفاقيةعلىالعموممجلسمصادقةفيالفضللهويعود

0186.عامفي

395صفحة)5091(-كوستلر13

أهم،والواقعيةالخياليةكتبهفيعالجوقدوناقد،وفيلسوفوصحافيروائي

اعتنق،السياسيةوالأنظمةالإنسانيةالمجتمعاتوتجابهجابهتالتيالمواضيع

والصادرة"الظهيرةعندظلام9عنوانتحملالتيروايتهوأنعنهاارتدثم،ال!ثميوعية

هذامنالثلاثيناتفيستالينشنهاالتيالتطهيرحملاتبدقةتصور،0491عامفي

يصفحيثوجورها،السوفياتيةالعدالةزيفوتظهرالسياسيينخصومهعلىالقرن

بالرغمالعظمىال!خيانةجريمةباقترافالاعترافعلىالبلاشفةقادةأحدأرغمكيف

فيكانعندماعاشهاالتيالنفسيةالمعاناةتلكروايتهعلىأضفىوقد،براءتهمن

.بالإعدامعليهمحكومآفرانكوالجنرالسجن

273صفحة(7581-8971)"كونت"كومت-41

-ست)1816سنواتطوالعمل،الوضعيالمذهبمؤسسفرنسيفيلسوف

يقتصرأنينبغيإنهقال،سيمونسانالشهيرالفرنسيللفيلسوفسكرتيرأ1824(

لأنهاميتافيزيقاكلإسقاطينبغيوأنهللظواهر،الخارجيالمظهروصفعلىالعلم

تمرالطبيعةمعرفةأنكومتقالوقدالظواهر،جوهرعنالبحثتحاولعبثأ

المرحلةوأخيرأالميتافيزيقيةالمرحلةثمومناللاهوتيةالمرحلة:ثلاثبمراحل

،الاجتماععلماصطلاحوضعمنأولكانكومتأنذلكإلىأضف،الوضعية

!.الوضعيةالفلسفةفي"دروسبعنوانالمعروفكتابههومؤلفاتهأشهروأن

412صفحة(4917-)1743)المركيز(كوندورسيه-15

كانولقد،تربويةبإصلاحاتوالمطالبالتنويرعصرفلاسفةمنفرنسيفيلسوف

عهدفيالبارزبالنشاطوتميزعشر،التاسعالقرنفيالاجتماععلمفيالبالغالأثرله

وأصبحللتربيةمنهاجآوضعوقدالجيروند،حزبإلىينتميوكان،الفرنسيةالثورة

براضبىروبسبيريكنولم،الفرنسيةالجمهوريةمنهاجعليهأقيمالذيالأساسمنهاجه
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العنوانيحملالذيكتابهفهومؤنفاتهأشهرأما،القانونعلىخارجأاعتبرهوقد،عنه

بعدهذاكتابهصدروقد"البشريالعقللتقدمالتاريخيةالصورةمخططمن"عجالة

5917.عامفيأيواحدبعاموفاته

054صفحة(4917-)1743كوندورسيه-16

كان،الإنسانيالعقلنتاجهوالتاريخإنقال،فرنسيموسوعيومفكرفيلسوف

إلىودعاالسياسيةبالمساواةطالبوقد،الأمثلالنظامهوالرأسماليالنظامأنيرى

فيالمساواةعدمأنوقالللفرد،الحرالتطورهـالىالدكتاتوريالحكماستئصال

لتقذمتاريخيجدول"مشروعكتابهفهومؤنفاتهأشهرأما،للمجتمعمفيدأمزالملكية

1774.عامفيصدروقد"الإنسانيةالروح

273صفحة(0781-117)5كونديلاك-71

حاولوقدكاثوليكيأ،قسيسأوأصبحجرينوبلفيولدفرنسيموسوعيمفكر

كانلكنه،المعرفةبنظريةيقلقفيما،لوكجونأتباعمنكان،الكنيسةمذهبفرض

بالمثاليةالاعتقادإلىانتهىوقد،الإحساسعنالناجمةللمعرفةكمصدرالتأملينكر

أهممنولعلعشر،الثامنالقرنفيالفرنسيةالماديةفيالتأثيرشديدكان،الذاتية

".الأحاسيسفيو"رسالة"المذاهبفي"رسالة:مؤلفاته

133صفحة(0178-117)5كونديلاك-81

إلىدعاوقد،لوكجونأتباعمنكانكاثوليكيوقسيسفرنسيموسوعيمفكر

تتفقلابحسيتهاهذهمثاليتهلكن،ذاتيةمثاليةإلىانتهىولكنه،كنسيةأيديولوجيا

الثامنالقرنفيالفرنسيةالماديةفيشديدآأيضأتأثيرهكانولقد،تأمليمذهبوأي

،9174عامفيصدروقدالمذاهب"9فيرسالةفهو،مؤتفاتهأشهرأما،عشر

1754.عامفيصدروقد"الأحاسيس"فيورسالة

033صفحة(0831-6771)نتكونستا-91

كروايته،البشريةللنفسالمحللةالحديثةالروايةروادوأحدفرنسيروائي

ويعتبرعامأ،وثلاثينمائةبقرابةوفاتهبعداكتثمفتالتي"سيسيلأبعنوانالشهيرة

عندماالمرءولكن،ستندالالفرنسيالروائيوبينبينهتشابهآثمةأنالنقادبعض

النثر،فيأستاذكونستانتأنليشعر،نثرهتغلفالتيالرومانسيةالسجفيخترق

لنابليونالمرموقالمعارضالسلطةعلىبونابرتنابليوناستيلاءبعدأصبحوقد
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يدالسيدةإلىتعرفحيثسويسراإلىللهجرةاضطرهالذيالأمر،ونظامه

الألماني،الأدبعلىالفرنسيينغزفمنأبرزمنكونستانتكانوقد،شتيل

"الألمان"بعنوانالشهيركتابهاتأليفإلىشتيلديالسيدةدفعفيبالغأثرذاوكان

إلىأيضآتعرفكماوشللرغوتيهإلىتعرفحيثفايمارعلىالترددمنئكثروكان

9181عامفيوأصبحباريسإلىنابليونسقوطبعدعادوقد،شليغلالأخوين

عنراضيآيكنليمالجمهوريةنزعتهوبحكم،الفرنسيةالوطنيةالجمعيةفينائبآ

الدولةلمجلسرئيساعين0183لعاميوليوشهرثورةوبعد،بوربونآلحكم

قليلة.بأشهرتعيينهبعدتوفيلكنالفرنسية

344صفحة4691(-)1883ك!كل!كاك!*3كينز-25

البطالةأسبابفيالثوريةالاقتصاديةبنظريتهاشتهر،وممولوصحفياقتصادعالم

بعدالسلاممفاوضاتفيالإنجليزيللوفدمستشارآعملوقد،العملعنالطويلة

بعنوانالمعروفكتابهوضعإلىبهدفعالذيالأمر،الأولىالعالميةالحربنهاية

تقديرفيالمبالغةبعدمهذاكتابهفيطالبوقد"الاقتصاديةالسلام"عواقب

بعنوانالشهيركتابهكينزأصدر3591عاموفيألمانيا،منالحربعنالتعويضات

النهجعلىهذاكتابهفيخرجوقد"والمالوالفائدةللاستخدامالعامةإالنظرية

بطالةمنمستوىعندتوازنألهيجدقدالاقتصادأنقالإذالاقتصاد،فيالكلاسيكي

الحكومةتسارعلمماالزمنمنطويلةلمدةالمستوىذلكعندمتوازنآويبقىواسعة

الكليةالمصروفاتأنقولهإلىذلكفيالسببردوقد،خاصإجراءاتخاذإلى

جميعاستخدامعلىقدرتهامنبكثيرأقلتكونوالحكومةوالمستثمرينللمستهلكين

وودزبريتونمؤتمرفيبريطانياممثلكينزكان4491عاموفيالاقتصاد،موارد

الدولي.النقدصندوقإنشاءعنأسفرالذي

475صفحة(4591-)1843لابربولا-ا

بالماديةونادىالديمقراطيوالنظامهيغلمثاليةرفضإيطاليماركسيفيلسوف

الدغمائيينوالماركسيينخلافعلىكانفإنهذلكومعومنهجأ،فلسفةالتاريخية

كانلأنهوذلكالاقتصاد،ودورالاقتصاديةالقضيةسيماولاالقضايامنالعديدحول

والكانتيةوكروتشيهوهارتيماننيتشهفلسفةانتقدوقدالاقتصاديةالماديةيعارض

الماديالمفهومفيإبحثبعنوانالمعروفكتابهفهوكتبهأهمأما،الجديدة

."للتاريخ

84م/الحديثالأوروىالفكرتارسخ
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922صفحة(7281-9471)بلاسلا-2

بارش!،قصدعشرةالثامنةفيكانوعندما،فرنسيوفلكيوفيزيائيرياضيعالم

العسكريةالكليةفيللرياضياتأستاذآلابلاسيعينبأندالامبرتالعالمأوصىحيث

جاذبيةعلىالأرضيةالجاذبيةفينيوتننظريةتطبيقبدراسة1773عامفيقاموقد

تتغير،لاثابتةالكواكبحركةسرعةمتوسطأناكتشفحيثبأكملهالشمسيالنظام

منشكلهوالتنفسأنعلىفبرهنا،لوفزييهالشهيروالكيميائيمتعاونأقامعاموفي

الكلاسيكيةأ"الرياضياتبعنوانالشهيركتابهمؤتفاتهأشهرمنوأن،الاحتراقأشكال

الصادرللاحتمالية"التحليلية"النظريةكتابهثمومن،مجفداتخمسةفيصدروقد

1812.عامفي

922صفحة(3181-6371)نغالاكر-3

وفي،ونظريةتحليلأالعددميادينجميعفيبالمهارةتميزفرنسيرياضيعالم

المدفعيةمدرسةلطلابالرياضياتبتدريسلاغرانغبدأوقد،الكلاسيكيةالميكانيكا

اعترفوقدفيها،العلومأكاديميةتأسيسفيالمرموقالجهدلهوكان،تورينفي

باريسأكاديميةمنحته1764عاموفي،عصرهفيرياضيعالمأعظمبأنهمعاصروه

1787و1776عامبينالفاصلةالفترةطوالعملوقدالقمر،فيمبحثهعنجائزة

حيث،بارشىإلىعادبروسياملكالكبيرفريدريكوفاةوبعدبرلينأكاديميةفي

موجزأفيهعرضحيثالميكانيكا""تحليلبعنوانالثمهيركتابه1788عامفيأصدر

1787.عامحتىنيوتنإسحاقعصرمنذالميكانيكاميدانفيللأعمال

286صفحة(9182-4174)لامارك-4

9185عامفيالصادر(!الحيوانية"الفلسفةكتابهفيعرضفرنسيطبيعيعالم

تجعلالبيئةفيالتغيراتأنقالوقد،الحيللعالمالإرتقائيللتطورشاملةنظريةأول

علىقادرةغيرالمادةأنقالولقد،بالورائةتنتقلجديدةصفاتتحرزالحيةالأجهزة

إلهي.فطريلغرضتحقيقأيسيرحيغيرهووماحيهوماوأن،الذاتيالدفع

377صفحة(4851-7821)لامنس-5

السياسيةالليبراليةبينالمزجحاولوالسياسةالفلسفةفيوكاتبفرنسيكاهن

الكاثوليكيةانبعاثبأناعتقد،الفرنسيةالثورةبعدوذلك،الرومانيةالكاثوليكيةوبين

وأخوهلامنسقامدورهاللكنيسةنابليونأعادأنوبعدالاجتماعيللتجددالمفتاحهو
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وضعفي"تأملات:التاليالعنوانحملمبحثفيالكنيسةعنتصورأفوضعا

نشبوعندما"،الراهنةحالتهاوفيعشرالثامنالقرنخلالفرنسافيالكنيسة

رسمجرى1816عاموفيالبابا،صفلامنساتخذوالبابانابليونبينالخلاف

عاموفي"اللامبالاةفي"مبحث:بعنوانمبحثأالعامذلكفينشروقدكاهنأ،لامنس

فيأنهوبرغم"الكنيسةضدالحربوفيالثورةتقدم"فيبعنوانكتابأأصدر9182

الكنيسةفصلعلىوتعملتقولكانتالتيوالسلطاتالمطارنةهاجمالكتاب

الكاثوليكيةمزجفييرغبلامنسأنواضحأبداأنهغيرالبابويةعنالفرنسية

البابالدنمنالمنشودالعطفتلقلمصحيفةلامنسأصدروقد،السياسيةبالليبرالية

موقفاتخاذإلىالمطافنهايةفيبهدفعالذيالأمرعشرالسادسغريغوري

وبعدالفلسفيةالأبحاثإلىوانصرافهبالكنيسةعلاقاتهقطععنوأسفرلبابا،مناهض

علىيزاللاكانتوفيوعندما،العموميةالجمعيةفيعضوآأصبح1848عامثورة

معها.يتصالحأنالباتالرفضرفضأنهإذ،الكنيسةمعخلاف

272صفحة-1716()1646لايبنتز-6

وأحد،للعلومبرلينلأكاديميةرئيسوأولوموضوعيمثاليألمانيفيلسوف

للواقعتفسيرهفيوهوومؤرخأوبيولوجيأجيولوجيأكان،التفاضلحسابمبتكري

كتابهفيعرضهاالتي"الموناد!الروحيةالذراتونظريةالآليالمبدأتوحيدإلىسعى

خلالمنوصلوقد،الألمانيالمثاليالجدلمؤسسوهو"الروحيةالذراتإعلم

كتبهأبرزمنولعل،والحركةالمادةبينتنفصملاالتيالرابطةتقريرإلىاللاهوت

".الإنسانيالفهمفيجديدة"مقالاتبعنوانالمعروفكتابه

247صفحة1781(-)9172-لسنغ7

للفنوناقدمسرحيومؤلفوفيلسوفالألمانيالتنويرحركةمفكريأبرزمن

بعنوانالمعروفكتابهفيبشر،الحديثالألمانيللأدبالأبويعتبر،فيهومنظر

والعبودية،القسرمنمتحزربمستقبل0178عامفيوالصادر"البشريالجنستربية9

ويدعوبلالدينيالتسامحإلىفقطيدعولا"الحكيمإناثانالشهيرةمسرحتتهفيوهو

فيالأساسيةالفنوظيفةعلىبخاصةشذدوقد،الأفمبينالمساواةإلىأيضأ

الفرنسيةالفلسفةأنمنوبرغمحاد،خلاففولتيروبينبينهنشب،والتربيةالأخلاق

منالألمانيةالمسرحيةتحريرإلىيسعىدائمأكانلكنهمنهجهفيالبالغالأثرلهاكان

الفرنسي.للفنتقليدكل
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106صفحة5191(-)9188فتنغتشتاينلودفيغ-8

كتابهفينادىوقد،التحليليةالفلسفةمؤسسيوأحدنمساويومنطقيفيلسوف

كاملةلغةثمةتكونبأن)2191("الفلسفيةالمنطقية"الرسالةبعنوانالمعروف

المنطقفيموجوداللغةتلكلمثلالأمثلالأنموذجأنقالوقد،المنطقيالاكتمال

نقدأكانتإذاإلاقائمةللفلسفةتقومأنيمكنلاأنهفتنغتثشاينويرى،الرياضي

وعناللغةعنومستقلموضوعيواقعثمةيكونأنفكرةيرفضأنهكما،للغة

فينشروقد"فلسفية"مباحثبعنوانالمعروفكتابهفهومؤلفاتهأشهرأما،الوعي

بسنتين.وفاتهبعدأي5391عام

475صفحةم(.ق55-)99لوكريتيوس-9

منالتحررأسبابللإنسانتوفرأبيقورفلسفةأنقال،رومانيماديوفيلسوفشاعر

كانولقد،ماديآتفسيرأوالمجتمعوالإنسانالأشياءوطبيعةالعالمف!روقد،الخوف

شديدماديككلوهوالنهضةعصرفيالماديةالفلسفةتصؤرعلىهائلتأثيرلشعره

.النبرةوحزينالسحنةوكئيبالتشاؤم

031صفحة1882(-)7018-لونغفلو15

وفاتهبعدولكن،عشرالتاسعالقرنفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتشعراءأشهر

حتىلهيزاللافإنهذلكوبرغمالشديد،للنقدمحطأوشعرهأصبحقليلةبسنوات

وسواها،"الضائعالشباب9كقصيدة،قصائدهببعضالمعجبينمنالكثيرونهذايومنا

الكثيرلديهليجدالقارىءأنغير،قصائدهفيالعظمةمستوىيبلغمانادرآأنهومع

كما،الغراميةسكوتوالتربحكاياتشبابهمرحلةفيتأثروقد،الجيدةالقصائدمن

اللغاتمنعددأيتقنوكان،والمجلاتالصحففيوغنائياتهقصائدهبنشرأخذ

والأسبانيةالفرنسيةاللغاتمنالأدبيةالكتبأمهاتبعضبترجمةقاموقد،الأوروبية

مدينةفيطويلةفترةأقامحيث،أوروباإلىهارفاردجامعةبعثتهوقد،والإيطالية

المقامبهواستقرهارفاردإلىعادثمومن،الألمانيةبالرومانسيةتأثروحيث،هيدلبرغ

بعنوانال!ثمهيرةروايتهبنشر9183عامفيقاموقد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

تضمنوقداالليل"أصواتبعنوانديوانأنشركما،رومانسيةروايةوهذه"هايبريون"

"النجوم"ضوءبعنو،نوالثانية"الحياة"مزموربعنوانالأولى:قصيدتينالكتابهذا

آخرديوانأ1841عامفينثمركما،فائقةبسرعةالقصيدتانهاتاناشتهرتوقد

الإيطاليللشاعرالإلهيةالكوميدياترجموقدأأخرىوقصائدقصيرة"قصائدبعنوان
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نشر1872عاموفيوأدقها،الترجماتأجملمنهذهترجمتهوتعتبردانتيالكبير

وقدمطلعهامنذالمسيحيةتاريختتناولثلاثيةوهذه"المسيح"بعنوانالشهيرةرائعته

بعنوانفهيالثانيةأمايهوذا!9بعنوانالأولىوجاءتدراميتينبقصيدتينأتبعها

الدرامية.بالعبقريةتكنلمعبقريتهلكنالمكابيون"9

893صفحة(1556-1941)لودولا-11

فيالكاثوليكيةالكنيسةعلىأجريتالتيالإصلاحاتفينفوذأالشخصياتأشد

النفوذأوسعلهازالماوكانالتياليسوعيةالرهبنةمؤسسوهوعشرالسادسالقرن

انعطفوقدوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةميادينمختلففيوالنشاطات

لتكريسنفسهنذرحيث،المعاركأحدفيبجرحأصيبأنبعدالدينيةالحياةإلى

كتابأوضعوقد،الناسكعيشوالعيش،قالكماخطاياهعنللتكفيرشفائهبعدحياته

وذلك،الثالثبولسالبابابموافقةالكتابهذاحظيوقد،"الروحية"التمارينبعنوان

منلفترةعاشالقدسمنعودتهوبعد،القدسإلىبالحجثمومن،1548عامفي

الذينالمريدينمنعددحولهالتفحيثباريسإلىانتقلثمومنأسبانيافيالزمن

اليسوعية.للرهبنةالنواةلويولامنهمجعل

476صفحة(2591-1851)بورجواليون-12

جائزةمنحوقد،الأمملعصبةالشديدتينومساندتهبحماستهعرففرنسيسياسي

فيعينوقد،الراديكاليالإشتراكيللحزبرئيسأكانولقد،2591عامفينوبل

أصبح،9191عاموفي،لاهايفيالعلياالدوليةالمحكمةفيعضوآ3091عام

الهيئةهذهمكانةترسيخعلىوعاملكمساندبرزحيث،الأممعصبةفيفرنساممثل

الدولية.

521صفحة(0191-)1828تولستويليون-13

فيالإقطاعملاككبارمنلأسرةولد،دستويفسكيبعدروسيروائيأشهر

يدرسونهكانواخصوصيينأساتذةايديعلىيتثقفحداثتهوقضىيتيمأونشأروسيا،

عاشحيث،دراستهلإتمامبطرسبرغسانفمدينةكازانمدينةإلىوانتقل،منزلهفي

وقام،أوكهإلىعاد1847عاموفيوفجوروميسرعربدةمنعيشأشبابهمنفترة

فيانخرطوقد،المعاشيةوأحوالهمالفلاحينأوضاعلتحسينالأولىبمحاولته

)1855(،القرموفيالقوقازجبال!فيوقاتلالمعاركمنعددفيواشتركالجيش

نشرقدتولستويوكان1856عامطوالقضىحيثبطرسبرغمدينةإلىعادثمومن
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ثمومن،سيرتهالكتابهذافيتناولوقد)1852(،"طفولة"بعنوانكتابأقبلمن

عنوانحملوالثاني!المراهقة"بعنوانالأول،اثنينبكتابينالكتابذلكاتبع

"مراحلبعنوانعرفواحدكتابفيبعدفيماالكتبهذهخمعتوقد"الفتوة"،

إصلاحيةقوانينالقيصرأصدر1858عاموفي1856.عامفيصدروقد"حياة

الفلاحينأبناءلتعليممدرسةتولستويأنشأوقد،المسترقينالفلاحينبتحريرتقضي

عاموفيبشرأبكونهموالاعتزازالكرامةحياةعلىوتعويدهمفيهمالحريةروحوبث

الأولادمنكبيربعددورزقعاثليةحياةإلىالزمنمنلمدةواستكانتزوج1862

"حكايات"بكتابوأتبعه""القوزاقكتابه1863عامفيفنشرالتأليففيانطلقوقد

-)1865"والسلماالحرببعنوانالشهيرةرائعتهنشرثمومن)1868(سبستبولمن

الروسيةللحياةوألوانهادقتهافيرائعةلوحةالكتابهذافيرسموقد9186(،

عنعظمتهافيتقللاأخرىراثعةلتولستويوأنلروسيا،الأولنابليونغزوحلال

-)1876كارنينا""آنابعنوانالشهيرةروايتهبهذهوأعني"والسلمالحرب9رائعة

فيخرجوقد،وانحلالهالروسيالأرستقراطيالمجتمعتفسختصورالتي1877(

علىأملاكهوزعقدذلكقبلوكان،الأرثوذكسيةالكنيسةعلىحياتهأواخر

الحديدية.السككقطرأحدعلىمسافروهوتوفيوقد،الفلاحين

94صفحة(9151-4521)دافنشيليوناردو-41

ومهندسآونخاتأزيتيأرشامأكانإذ،الجوانبمتعذدةكعبقريةيعرتأنمنأشهر

ولوحة"الموناليزا!الشهيرةلوحتهالفنيةأعمالهأشهرمنولعلوميكانيكيأ،معماريأ

وحوارييه.الأخيرعشائهطعاميتناولوهومريمابنعيسىتمثلالتيالأخيرا"العشاء

278صفحة1785(-)9175مابلي-ا

المشتركة،الملكيةعلىيقومبنظاميناديكان،فرنسيسياسيومفكرمؤرخ

فلسفتهساعدتوقد،الفرديةالملكيةنظامتناهضشيوعيةمنبنوعيقولكانولذلك

والفوضوية.الطوباويةالأفكارمنالكثيرنشرعلى

938صفحة(1888-1822)ارنولدماثيو-2

وأيضآبل،ا،دبيةالمواضيعفقطنقدهفييتناوللمإنجليزيوناقدشاعر

أوكسفوردجامعةفيدرسوالسياسيةوالعلميةوالفنيةوالتاريخيةاللاهوتيةالمواضيع

عامفيالأولىصدروقد،الشعرمنديوانينأصدرللمدارسعامأمفتشأوعين

1856عامفيفصدرالثانيالديوانأما"أخرىوقصائد"امبدوكلبعنوان1852
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وإالحضارةالنقد"في"مباحثكتابهمؤلفاتهأشهرولكن"جديدةإقصائدبعنوان

."والفوضى

13صفحة1546(-)1483لوثرمارتن-3

المذهبومؤشس!الدينيالإصلاححركةزعماءأبرزوهوألمانيولاهوتيكاهن

بترجمةقامالذيوهوالألمانيةالمقاطعاتمعظمتتبعهالذياللوثريالبروتستنتي

علىأنكروقد،الألمانيالأدبروائعمنهذهترجمتهوتعتبر،الألمانيةإلىالإنجيل

إلىبالعودةوطالب،وخالقهالإنسانبينكوسطاءدورهمالكاثوليكيةالكنيسةرجال

القانوننظريةانتقدوقد،للمسيحيةالأساسيةالقاعدةالإنجيلاعتبرإذ،الإنجيل

الطبيعي.

657صفحة(7691-)9188هيديغرمارتن-4

وأصبحللنازيةنصيرأكانلها،الرئيسيوالداعيةالألمانيةالوجوديةمؤسسيأحد

المثاليةهديغرفلسفةفيالرئيسيةالمقولةوأن،3391عامفيفرايورغلجامعةرسديرأ

وأن،للإنسانالداخليةالانفعالاتأنهاعلىهيديغريفهمهازمانيةوهي،الزمانيةهي

الهمأنويقول،المتطورغيرالتلقائيالوعيشكلأي،المزاجهونظرهفيالأولى

تكونالأشكالهذهوأن،الإنسانيةللشخصيةقلبيةأشكالهيوسواهما،والقلق

نأهيديغرويقول،العالمفيبالوجودالوجودهذاويسمىللإنسانالذاتيالوجود

أوثانمنوالتخلصالحياةفيلحظةكلواكتمالأهميةإدراكيستطيعلاالإنسان

أمامدائمأيقفبأنهبالشعورإلا(العلميةالتجاريدالمثل)الأهدافالاجتماعيالوجود

بفلسفةكيركيغاردعنداللاعقلانيةالنزعاتهيديغرفلسفةوتربط،لوجهوجهآالموت

شديد.بتشاؤمفلسفتهوتعتلج،لهوسيرلالظاهريةبالفلسفةالحياة

الميتافيزيقا!ومشكلةو"كنت)2791(!والزمان"الوجودفهيالرئيسةأعمالهأما

)5391(.الميتافيزيقا"إلىو"مدخل)9291(

382صفحة(8721-081)5مازيني-5

أمضى،إيطالياواستقلالالإيطاليةالوحدةدعاةأبرزمنوكاتبسياسيمفكر

وبعد،الفتاةإيطالياحركة1831عامفيألمس!وقد،المنفىفيعائشأحياتهمعظم

الزمنمنقصيرةلفترةرومافيالحكمتولىوقدإيطالياإلىعاد1848عامثورة

منها.الباباطردأنبعدوذلك
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558صفحة(2891-)1874شيلرماكس-6

الفلسفةمؤسسمنالمقتبسالظاهراتيبأسلوبهتميز،وأخلاقياجتماعيفيلسوف

فيمحاضرأعملشيلر،فلسفةفيالأثركبيرلهكانالذيهوسرلأدموندالظاهراتية

جنيففيدبلوماسئأوعملالألمانيةالخارجيةبوزارةشيلرالتحقوقديينا،جامعة

0291عاموفي"كولن"جامعةفيللفلسفةأستاذأعين9191عاموفي،ولاهاي

نحو2491عامفيليتجه،الكاثوليكيالمذهبواعتنقالبروتستنتيةعنارتد

وعلاقتهاالذهنيةالمواقفماهيةاكتشافحاول"ظاهراتئأ"فيلسوفأوبوصفه،الحلولية

والمعروفالأخلاقفيالرئيسيكتابهشيلرأصدر2191عاموفيبمواضيعها،

وجهوقد"للأخلاقالماديةوالقيمةالوضعيةالأخلاقفيالصوري"المذهببعنوان

كنت،عمانوئيلبهاقالالتيالصوريةالوضعيةللأخلاقالثديدالنقدهذاكتابهفي

معظمشيلرأسندوقد،الإنسانيينوالقصدالغرضإلىترتكزنفعيةبأخلاقيةونادى

مؤلفاتهأشهرمنوأن،القلببمنطقباسكالالفرنسيالفيلسوفأسماهماإلىفلسفته

".والمجتمعالمعرفةو"صور"الكونفيالإنسانو"مكان"الوجدانيةالمشاركة"طبيعة

343صفحة1834(-)1766-مالنس7

وسائلنموأنبينما،هندسيةبمتواليةيتزايدالسكانعددأنالقائلةالنظريةصاحب

عددتزايدبينالتوازناختلالأنمالتسويقول،فقطحسابيةبمتواليةيتزايدالعيش

منوالحدوالأوبئةالحروببواسطةتسويتهتتمإنما،العيشوسائلوتزايدالسكان

.السكاننموعلىالسيطرةوسائلمنذلكغيرإلىالزواج

138صفحة(1628-1)555-مالرب-8

جامعاتفيدرسالجديدةالكلاسيكيةمذهبأمامالطريقممهديطليعةفي

عادماسرعانلكن،بروتستنتيةتنشئةنشىءوقدألمانيافيوهيدلبرغبسويسرابازيل

علىاليومالنقادويجمع،الكاثوليكيالرومانيالمذهبمنملتوبفرعالأخذإلى

يجتروكان،والنظمالكتابةفيوبطيئأمقلأكانولقد،الخيالإلىشعرهافتقار

الأدبية.أعمالهشتىفيذاتهاالأفكار

بطابعه.مطبوعأبقيالفرنسيالشعرأنأيضأيقولونالنقادولكن

956صفحة(7691-1591)مالرو-9

منقوتهاوكتاباتهرواياتهوتستمدملتزموكاتبللفنفرنسيومؤرخروائي

للجنرالحميمأصديقأكان،رواياتهفييوردهاالتيالأحداثفيالشخصةمشاركته
http://www.al-maktabeh.com
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الحربفيوكذلك،الأسبانيةالأهليةالحربفيالفاشيةضدحاربولقد،ديغول

منصبمالروشغلللجمهوريةرئيسأديجولالجنرالانتخابوبعد،الثانيةالعالمية

"الإنسان"قدر:فهيمالرومؤلفاتأشهرأما،سنواتعثمرطوالالثقافةوزير

يتحدثالكتابوهذا()5391"الصمت"أصوات)3891("الإنسانو"أمل()3491

كتابهشجويةكتبهأشدمنولعل،الإنسانيةالنزعةوينزعالعلميةالفنونفلسفةعن

عنوانالكتابهذاويحمل،ديجولالجنرالوبينبينهدارحديثآخرفيهيوردالذي

هوت".التيالبلوطإشجرة

933صفحة(0291-)1864فيبرمكس-01

نأفيبرقالوقد،الوضعيةوبالفلسفةالجديدةبالكنتيةارتبطألمانياجتماععالم

،الظاهرةلتلكالموضوعيةبالجوانبيتحددلاواجتماعيةاقتصاديةظاهرةأيجوهر

فيبرأفكاراتجهتوقدفيها،الحضاريالجانبالباحثيرىحيثمنيتحددبل

وأن،والاجتماعيةالاقتصاديةالأنظمةفيونظرياتهاالماركسيةالتعاليمضدثقلهابكل

الأمرأالتاريخيةالعوامل"تعددفيلمفهومهأنكما!المثاليةإالأنماطفيفيبرلنظرية

الوطنيةالسياسةءفيفهيمؤلفاتهأشهرأما،المعاصرالاجتماععلمفيالعميق

وروحالبروتستنتيةالأخلاقوكتاب5918عامفيالصادر"الدوليةوالسياسة

عامفيالصادرالاجتماععلمفيالأساسيةالمفاهيموكتاب)5091(الرأسمالية

.2191

295صفحة(3691-)1868كوركيمكسيم-11

ولذلك،مريرينوشبابأوصبأبائسةطفولةعاشوقدروسيا،روائييأعظممن

الثورةتصورالتيالأقاصيصبكتابةالأدبيةحياتهبدأ.المرأيغوركيلقباتخذ

عامفيرواياتهأولىفصدرت،الروايةيكتبأخذثمومن،المجتمعمظالمعلى

الحكومةبهزجت5091عاموفي،ورواياتهمسرحياتهتتالتئئمومن،9918

السجنمنخروجهوبعدواحد،عامطوالبقيحيثالسجنغياهبفيالقيصرية

القيصريالنظامسقوطوبعد)7091(،الأمروايةوهيألا،رواياتهأعظمأصدر

اعلنكيرنسكيسقوطوبعد،كيرنسكيوزارةفيالجميلةالفنونوزارةإليهأسندت

أقامحيثإيطالياإلىالسوفيتيالاتحادغادرثمومن،أكتوبرلثورةتأييدهغوركي

عادثمومن،صحية،سبابوذلك،2891و2191عامبينالفاصلةالمدةطوال

تكنلموفاتهبانقولوهناك،3691عامفيتوفيحيثالسوفيتيالاتحادإلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الاتحادفيالواقعيالأدبمؤسسكوركيويعتبر،قتلهدبرستالينوأنطبيعية

لكسبالسعي1491(،-)1391وحداثتي""حياتيفهيرواياتهأهمأما،السوفيتي

"أالأمروايةبأنعلمأ(،291)1جامعاتي"9و"الناسوإبين(1691-)1591القوت

الأدبية.القيمةحيثمنالرواياتهذهجميعتتقدم

87!فحة(5117-1)638ملابرانش-21

بالتهالإيمانشديدكانديكارتمذهبمنالثنائيةاستئصالحاولمثاليفيلسوف

الحسأعضماءعلىتأثيرهاطريقعنلاالأشياءمعرفةيحرزالإنسانأنوقال،تعالى

هذهمصدرهووجلعراللهوأنالأفكارفيإنسانيتأملهوالإدراكلأنوذلك

عاميبينصدروقد9الحقيقةفي"بحثعنوانفيحملالرئيسيمؤتفهأماالأفكار،

1675.و1674

106صفحة-5891()1873-مور13

ذإ،الذاتيةالمثاليةانتقدوقد،الجديدةالواقعيةدعاةمنمثاليإنجليزيفيلسوف

نأمورويرىالوعيعنالمستقلوالموضوعالوعييتضمنالحسيالإدراكإنقال

معطىيعتبروأنماديأيعتبرأنيمكنفالشيء،واضحةغيرتكونالشيءوضعية

العالمموضوعيةإدراكإلىيدفعناالذيوحدههوالمشتركالح!سوأنحسيأ،

حياةووجودالروحيةالعالمطبيعةأبدآينفيلاالمشتركالحسوأنبنا،المحيط

علىرد9و)2291("المشتركالحسعن"دفاع:هيمؤلفاتهأهموأن،أخرى

.(4291)"نقادي

651صفحة-3691()1882شليك-مورش!14

كعالمدرس،المنطقيالوضعيالمذهبأركانوأحدنمساويوفيزيائيفيلسوف

نظريةبتفسيرقامواالذينالأوائلمنوكان،النظريةالبصرياتعلمقضايافيزيائي

1891عامفيوالصادر"العام"ايإدراكبعنوانالمعروفكتابهفيأورد،النسبية

المتعلقةالتعاليموبخاصةبعد،فيماالمناطقةالوضعيونتبناهاوأفكارآنظريات

العامالتصورعندافعوقد،والرياضياتللمنطق3"ولأعهأالقبليةالتحليليةبالطبيعة

والواقعية""الوضعيةبعنوانالشهيركتابهفيذلككلوردوقد،المنطقيةللوضعية

المشكلاتيحللأنشليكحاولمثاليمنطلقومن،3291عامفيوالصادر

نظريتهنظرياتهأشهرمنوأن"،والاحتماليةوالسببيةوالزمان!المكانالنوعيةالفلسفية

"أيالمباشرةالخبرةأنالنظريةهذهوتقول!المضمونعنالتعبير"باستحالةالقائلة
http://www.al-maktabeh.com
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هيللخبرةالبنيويةالعلاقاتوأن،آخرإنسانإلىنقلهايمكنلامعرفتنا"مضمون

آخر.شخصإلىنقلهاويمكنبالكلماتعنهاالتعبيريمكنالتيوحدها

278صفحة-موريللي-15

الشيوعيينفيالملحوظالأثرلهكانعشر،الثامنالقرنفلاسفةمنفيلسوف

طالبأخطاء،ثمرةوأنهلاعقلانينظاملهالمعاصرالنظامبأنقالوقد،الفرنسيين

بالعملالمواطنينكلوبإلزامالعملوبحقالوجودوبحق،خاصةاالملكيةب!لغاء

للحياةنظاممننوعآوقدم،التزينعنوالإحجامالطعامفيبا!.عداليناديوكان

الطبيعة.قانونهوالرئيسيمؤلفهوأن،واجالذلكفيبما

254صفحة(1786-)9172مندلسونموسى-16

إالحيجيتوفيأنفسهمعزلوااليهودأنالمقولةعلىفلسفتهتقوميهوديفيلسوف

الجيتومناليهوديتحزرلكيوأنه،السياسيوالجيتوتمامأيتوازىعقلي"اليهودي

فهمولقد،منهوالخروج،لهالموازيالعقليالجيتوتدميرعليهميتوتجبالسياسي

نأ،الأولىوبذورها،الصهيونيةجذوريمثلونالذينأولئكسيماولااليهود

حتمأسيفضيالفصلهذاوأن،اليهوديةالقوميةعنالدينفصلإلىيدعومندلسون

مؤلفينلمندلسونوان،الأرضأممكافةفيوالذوبانكأمةالتلاشيإلىباليهود

بأسلوبللملحدينفيهيتصذىحيث"اللهوجودفيمحاضرات9:همارئيسيين

فيحملالثانيكتابهأما،1785عامفيالكتابهذاصدروقدهادىء،عقلاني

هذاصدروقدالفناءيقبللاجوهرالروحأنالكتابهذافيقالوقد""فيدونعنوان

1767.عامفيالكتاب

381صفحة(6731-2621)موليير-71

إلىالمحاماةعنانعطفلكن،الحقوقكليةمنتخزجفرنسيمسرحيمؤلف

المقاطعاتفيبجولاتوقام،الممثلينمنفرقة1643عامفيأنشأحيثالتمثيل

الملكحضربسبأ.إلىعودتهوبعد،المسرحياتمنعددأعرضحيث،الفرنسية

ولعل،الملكي.-القصمسرحتصرفهتحتفوضعوبهبهافأعجبمسرحياتهإحدى

بعنوانالمعروفةمسرحيتههيالشهرةإلىطريقهأمامهشقتالتيالمسرحية

الفلسفيةأهدافهكا.ت،9165عامفيأصدرهاالتيأالمضحكاتاالمتعاظمات

هي:مسرحياتهأشهرولعل،الجادةإلىالمجتمعإعادةوالسياسيةوالاجتماعية

الوهم.ومريضوالبخيلالشروبغضجوانودونوطرطوفالنساء،مدرسة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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275صفحة(1755-)9168مونتبسكيو-18

نأوقال،الجغرافيةالحتميةنظريةمؤسسيمنويعتبر،فرنسياجتماععالم

والتربةالمناخيحددهاحكوماتهاوأشكالقوانينهاوطابعللشعوبالأخلاقيةالسيماء

"روحمؤلفاتهأهمولعلبشدةالدينورجالالكنيسةانتقدوقد،الإقليمومساحة

".الرومانوتدهورعظمةأسبابفيو)تأملات"فارسيةو)رسائل"الشرائع

04!فحة(2915-)1533موننبن-91

المعروفكتابهفهومؤئفاتهأهمأماالنهضةعصرفلاسفةمنفرنسيفيلسوف

الثك،منبفلسفةمونتينوينطلق،1585عامفيصدروقد"المقالات"بعنوان

عرفتهاالتيالمدرسيةالفلسفةفييتشككوهو،الشكحقللإنسانأنيقولحيث

منقريبةهيهذهشكيتهوأن،الكاثوليكيةبالعقائدوكذلك،الوسطىالقرون

اللاأدرلة.

تحقيقأجلمنيجاهدأنللإنسانينبغيأنه:قولهالأخلاقيةمبادئهأبرزومن

سعادته.

264!فحة1821(-)1753-ميستر02

أوسعالفرنسيةالثورةطردتهأنبعدأصبحفرنسيودبلوماسيالأخلاقفيكاتب

عامفيوأص!بحاليسوعيةالمدارسفيدرس،وتقاليدهمالمحافظينلمبادىءشارح

بجيشهنابليوناحتلأنوبعد،سافويمقاطعةعنشيوخمجلسفيعضوأ1787

1853عاموفيسويسرا،إلىلجأ،2917عامفيوذلكسافويمقاطعةالثوري

إلىميستردعاولقدروسياقيصربلاطلدىلهسفيرأسردينياجزيرةملكعينه

التيالليبراليةوالحركاتالعلومتقدميناهضوكان،المطلقالحكمالملكممارسة

كانبودليرشارلالشاعرأنالطريفومنوفولتيربايونفرنسيسمنكلبهانادى

يفكر.كيفعفمهالذيهوميسترأنالقولدائمأيرذد

074!فحة(3491-9581)ميلران-12

-0291عاممنالجمهوريةرئاسةمنصبتبؤأ،فرنسيسياسةورجلمحام

نطاقتوسيعبغيةالفرنسيالدستورتعديلفيالشديدةبرغبتهعرفوقد،2491

عنالنؤابمجلسفيعضوأ1885عامفيانتخب،الجمهوريةرئيسسلطات

الاشتراكيالحزبمناليساريللجناحرئيسآأصبحماوسرعان،الاشتراكيالحزب
http://www.al-maktabeh.com
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الوزارية،المناصبمنعددآشغلوقد،الكبرىالصناعاتبتاميموطالبالفرنسي

الثورية.للاشتراكيةالرافضينومنالتطوريةبالاشتراكيةالمؤمنينمنكان

352!فحة(1824-)1766بيرانديمين-22

كتاباتهفيشددوقد،الإنتاجخصبوكاتبتجريبيوفيلسوففرنسيسياسي

عندفاعهبعد،الإنسانحياةلفهمأساسيكشرط،الباطنيةالإنسانحياةأهميةعلى

سقوطوبعد،عزلةمنحياةعاشحيثالريفإلىانسحبعشرالسادسلويس

1813عاموفي،السياسيالنشاطومارسباريسإلىعاد4917عامفيروبسبيير

الثامنلويسمععملالسلطةالىبربونآلعودةوبعد،بونابرتنابليونهاجم

التيالفلسفيةالمدرسةتلكإلىانتمىفيلسوفأولبيرانديمينكانولقدعشر،

مينأنالبعضويعتبرالإحساسبنطاقمحدودة.وتبقىتكونخبرةكلأنتعتبركانت

عشرأربعةالفلسفيةأعمالهوتملأ،الفرنسيةالوجوديةالفلسفةأبهوبيراندي

مجلدآ.

143!فحة-)العقلي(العقلانيالمذهب-ا

ويعتبر،عقليةمبادىءإلىمردودموجودهوماكلأنيقولفلسفيمذهب

هذاويقول،العقليأوالعقلانيالمذهبأعمدةوهيجلوليبنتزوسبينوزاديكارت

الملازمتانالصفتانهماوهاتان-والضرورةالكليةاستنباطنستطيعلاأنناالمذهب

العقل،منفقطنستنبطهماأنلنايمكنهـاتما،التجربةمن-الحقةللمعرفةالمنطقيتان

منأو(ديكارتعندالفطريةالأفكار)نظريةالعقلفيفطريةمفاهيممنإماوذلك

العقل.فيمسبقةاستعداداتشكلفيإلاتوجدلامفاهيم

023!فحة-)الهيدونية(اللذةمذهب-7

فينظريةهواللذةمذهبأوالهيدونيةوأن"اللذة"باليونانيةهيدونكلمةتعني

هوالشروأنخيرهوإتماالألممنالخلاصأواللذةإلىيؤديماكلبأنالأخلاق

أخلاقية"وهذه،أبيقورأخلاقيةفيذروتهاالهيدونيةبلغتوقد،الألميسببماكل

ملالفيلسوفينمنلكلالنفعيالمذهبمحورأنهاكما"،بالاحتراماليومتحظىلا

.وبنتام

072!فحة-بلنروا-لمفارقةا-9

علىوكذلكالمألوفةللمعتقداتالمخالفةالآراءعلىللدلالةاللفظهذايطلق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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علىلحملهمالناسأمامعنهيدافعولكنهصاحبهبهيعتقدلاالذيالغريبالرأي

به.الإعجاب

منلأنإغرابأيسمىأنوالأولىاضطرارأالفاسدبالرأيالمفارقالرأييكونولا

العربيةالفلسفةفيللمفارقأنكما،الفهمعنالبعيدبالغريبيأتيكلامهفييغرب

المفارقاتاما،بنفسهوالقائمالمادةعنالمجردالجوهروهوآخرمعنىالقديمة

يضطربولايخطىءلاالحكيمأن:كقولهمالمطلقةالأخلاقيةالآراءفهيالرواقية

ويحتفظشيءكلفوقبنفسهيرتفعبليندمولايأسفولايرجوولايخافولا

بفصيته.وينعمبحريته

272-صفحةالسببية-مبدأ14

العقل،مبادىءأحدهوالسببيةمبدأوأن،والمسببالسبببينالعلاقةهي

فالسبب،والعلةالسبببينفارقأثمةوأن،علةأوسببآظاهرةلكلأنعنهويعبرون

،شرطولابينهاواسطةبلامعلولهافتنشىءالعلةامابهلاعندهالشيءيحصلماهو

بوسائط.أوبواسطةالشيءإلىيفضيالسببأنحينعلى

792صفحة3*!+للأ!-ل!!*س!شهالمتعالي-18

المحمولاتأعلىعلىالمدرسيةالفلسفةفيويطلقالمرتفعهواللغةفيالمتعالي

لأنهاأرسطومقولاتمنأعموهذه،والخيروالحقوالموجودكالواحد،وأعمها

وهي،الآخرالبعضدونأقسامهابعضعلىلاالموجودينجميععلىتصدق

بالعلومالمحيطةالمبادىءهيالمتعاليةالقواعدوأن،واحدةمضامينهالأنمتساوية

المفارقةالحقائقعلىيطلقالعاليأنوالعاليالمتعاليبينالفرقوأن،الجزئية

المعرفةمبادىءعلىإلايطلقلاالمتعاليأنحينعلى،السماويةكالعقولللتجربة

المخاطرمنكثيرالمجاوزةهذهوفي،والتجربةالحىعالممجاوزةبهانحاولالتي

.والصعوبات

504صفحة-الواقعيالمذهب-27

غيرالوجودلأنبهالفعليةمعرفتناعنمشقلالوجودان:يقولمذهبالواقعية

الذيالأمرالفكر،غيرآخرشيءبطبيعتهالوجودأنيرىمذهبأنهكماالإدراك

التضمين.سبيلعلىالفكرمنالوجوداستخراجيمكنلاأنهيعني

الصفاتعنيعبرأنالفنمنالطلب؟الأول:معنيانالجمالعلمفيوللواقعية
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فنيةنزعةوهي،للطبيعةمرادفةالواقعيةأنفيعنيالثانيأماموجود،هولماالحقيقية

بالطبيعة.الإنسانتربطالتيالنواحيبتمثيلتهتم

به.والتقيدبالواقعالإحساسهيالواقعيةفإنوأخيرأ

457صفحة-التجرييالمذهب-33

منالحاصلهوالتجريبيوأن،المعرفةمصدرهيالتجريبيةأنيقزرمذهب

وأللنظاميمقابلوهومبدأ،أوقانونمنمستنتجأيكونأندونمنمباشرةالتجربة

وقواعدعناصرهأنبمعنىتجريبيالحكمأننقولفنحنولذلك،النسقيأوالقياسي

العالمإدراكمنأذهاننافيالحاصلهوالتجريبيأنكمااختباريةتجريبيةعمله

جمغعلىتطلقالتجريبيةأنالقولوزبدة،وقوانينهالعقلمبادىءمنلاالخارجي

عنها.ومتميزةالتجربةعلىمتقذمةعقليةقبلياتوجودتنكرالتيالفلسفيةالمذاهب

558صفحة-الشخصانيةمذهب-36

وقد،دينيمثاليفلسفيتياروهي،للذاتيةمرادفةالفلاسفةبعضعندالشخصانية

الشخصانيةيربطمنوهناك،عشرالتاسعالقرننهايةفيالأمريكيةالفلسفةفيانتشر

إلىتهدفلاالرئيسةالاجتماعيةالمهمةأنالشخصانيةوتقول،البروتستنيباللاهوت

لأنوذلك،والروحيالذاتيكمالهدعمإلىأيالفرد،تغييرإلىبل،العالمتغيير

مطلقة.قيمةالإنسانيللشخصأنترىالشخصانية

528صفحة-البرناسيةالمدرسة-38

وتزعم،اليونانبلادفيالواقعبرناسجبلمناسمهاقتبسالأدبفيمذهب

المعنياتالثمقيقاتالفنونورباتأبولونمقرهوالجبلهذاأن،الإغريقيةالميثالوجيا

الأساطيرفيالجبلهذاويعت!بر،والرقصوالعلوموالنحتوالرسموالثمعربالغناء

العصرفيعبقرلواديمماثلهذافيوهو،الشعريالإلهاممهبطالإغريقية

الجاهلي.

منالثانيالنصففيالفرنسيينالشعراءمنجماعةعلىالبرناسييناسمأطلقوقد

!البرناسباسمغرفتمجلةفيآثارهمبعضينشرونهؤلاءكانعشر،التاسعالقرن

وقد،ورودوموسوليمالرميه:فهمالبرناسيةالمدرسةشعراءأشهرأماالمعاصر"

الفنلأجلوالفنباللأفرديةونادوا،للرومانسيةمناهضأموقفأالبرناسيونوقف

والرمزيةالبرناسيةوتنتقدالمصقولوالشكلالئقافيوالتوسعالعلميوالعمق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكرتاريخ768

والذاتيةالغنائيةفيهـاسرافهاشجويتهاالرومانسيةعلىتأخذانأنهماإذالرومانسيين

الكئيبة.

557صفحة-المنشفيك-93

باسميعرفيومذاككانالذيالروسيالشيوعيالحزبعقد،3091عامفي

قدموقد،لندنمدينةفيالثانيمؤتمرهالروسيالديمقراطيالإشتراكيالعملحزب

إلاالحزبفيالعضويةمنحيجوزلابأنهيقولاقتراحأالمؤتمرذلكفيلينينأنصار

المركزية،اللجنةأعضاءأكثريةموافقةهذااقتراحهمنالوقد،المحترفينللثوريين

كانتالتيالحزبجريدةإدارةمجلسفيأيضآالأكئريةلينينأنصارأصبحكما

.أنصارهعلىالأكثريةأي،منشفيكاسمأطلقوقد"اسكرا"،الشرارةباسمتعرف

72صفحة-الكلاميةالمدرسة-56

وقدعشرالسادسالقرنفيالإنسانيالمذهبأتباعالأمرأولالتسميةهذأشاع

الأوروبية،والجامعاتالكنسيةالمدارسفيوتطؤرتنشأتالتيالفلسفةبهاقصدوا

الوحيبينالتوفيقإلىالراميةومحاولاتهاللاهوتبعلمبارتباطهتعليمهاويتميز

القديمةالنصوصتفسيروعلىالبرهانيالقياسطرقعلىالبحثفيواعتمادهوالعقل

الكلامية،المدرسةممثليأشهرالأكوينيتوماويعتبرأرسطونصوصسيماولا

فيويرغبالمدرسيةبالعقليةيتصفمنكلعلىالمدرسيأوالكلاميصفةوتطلق

علىالمدرسيصفةتطلقوكذلكالقدماء،لسلطانويخضعالتقليديةبالآراءالتقيد

المسائلتقسيمفيكالمبالغةالشديدةبالصوريةيتصفبحثكلعلىالزرايةسبيل

اللفظي.والاستدلالالتجريدمنوالإكثارالأصلمنوتفريغهاوتفصيلها

79صفحة-نلمطهروا-56

أواخرفي.إنجلتراكنيسةشهدتهاكنشةإصلاحيةحركةوهذهالتطهيرحركةأتباع

تجاوزإلىالحركةهذههدفتوقدعشرالسابعالقرنومطلععشرالسادسالقرن

تسفتوقد،الأولىاليزابثالملكةعهدبدايةفيبدأتالتيالكنسيالتطهيرمرحلة

بروحوتميزتعشر،السادسالقرنمنالستيناتعقدخلالالمطفرينبحركة

عرشهعنالأولشارلخلععنتمخضتكماالشديدوبتدئنهاالجديةأخلاقيتها

علىذلكفيمعتمدأإنجلترافيالسلطةمقاليدكرومويلأوليفروتسفملىاعدامه

الجيش.
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ه؟اكارنا-عفط96-!في

ندت51215عا،فىجونالملكأصلرهاالني"الملنبة"الحصباسبةالحفوقونجفة

و21651217؟أعوامفيئلالتعاعليهاافىخطتوقدهالأهليةبالنورةالتهديدضغط

الضامنةالقوأنيناستصدارنيالأساسيةالفعاليةالوثيقةلهن!كانوقد8122وه

بعرصةيصفساالا28آعافيصدرتالوثيقةهذهألىفاععننادأ،العامةللحويالت

للضخصالقضاليل!حضارالمقالقاتون9167عامفيوصلر،الحقوقالتماص

ه!ه!.مد!ص!8المثولى"أعرباصموالمعروفهالمحكمةبديبينللمثول

52-شى!بيس-الملمب!عا

رالبيئةالمناخيةالأحوال:الطبيعةبقوأفينالمبتمحقطررتفصيرفيالرفبةهو

الوجودظواهريفضعررهو8الحععوببينوالبنيةالبيولوجيةوالاختلافاتالبنرافية

الحياةان:فيقرلىالأخلاقفلصعفةفيالطبيعيالمذهباعا8الطبيمةالىب!رجاعها

فهوالبمالىفلصفةفيالطببعيالمنعدبأساهالببولوجبةللحياةامتدافىهيالأخلاقبة

للمبهرا!فالفنفيالمذهبوهذا،الطبيحةمحلاولةهوالفنقوامأنالفول

الداتس.

صنى!2)العللاس(الملمب!عص-78

عملصه،مبادىءالىمرهودفهوهوجودهوصاكلانالمولىهوالعمليالمذهب

بوجهيطلقوهر،وهيجلوفولف!وليبعتزرسبينوزأدبكارتهذهبهوالمذهبرهذا

المبالىتفصحفلاألاراثة،الىلاالفمنالىالحكلمترجحالغالنظريةمحرخاص

وضأالعقليال!ذهبف!نرلذلك،الذهنيةالأعمالىئألاراديةولاالوجدانيةللظواهر

الحياةفيألاراثةتأثيريبعلىالذ!الاراد!للمذهبهقابلامحلا.الواردللمفهوم

العقلى.تأثيرصنأعظمالنفسية

دا56!ف!أ(0691-)سدا!ه*نلا!-؟

مححعرالثامنالقرنتاهـمخفيوالبحثالكتابةفيبتخصصهاضتهربريطانيمورخ

فيأتمارلحخظ!بنمحلمفيالثورةبمثابةالناث!جورجالملكحقبةعنكعابهكانوقد

!لياللأهعقولةالعناصرأهملىتدناميوانيرونالنقا،بحضلكنعضر!لثاعنالقرن

الحعياصة.بميكافيكيةأفص!نالهبحمببوذلك،التا!مخ!نعفيأهميقالها

رهتاهـسغ4691محامفيالصاهـصالمصقفينه"ثورةكتابه:مرلفاتهأهمهنوأن

1/9،!مث*سلي!كرمغ
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ثلاثةفيالكتابهذاصدروقد917(،و.1745عامبينالبريطانيالعمرممجلس!

6491،عامفيرذلكمجلدات

416صفحة(4891-18741باردببفنقولا-2

الجدبدة""بالمصيحبةيسمىهاومؤسص،روسيرمنصوفوجوديفبلصصرف

بالماركحعيةيعرفلماداعبةالف!يةحباتهبدأ)الفبخية"،للحركةالأكبروالمنظر

نحواتجهحيث،البلشفيةللثررةوهعارضناقدالىتحولطماصرضانولكن،الشرعية

الذيالطبقىالصراعمقولةمقابلوضعوتد،التصوفنحوثموهن،الجديدةال!تية

عنللضخصيةالروحانيالباطغيالتحرير،العماللتحريرالوصيلةالماركسيةفيهقرى

"الابداعو"معنى11191("الحريةأفلسفة:كتابهفيذلكتجلىرتف،الدينطريق

الأنحعاننحماطلمحسكلةالحلتقديمعنعاجزةالماركحعيةأنقالوقد16191(،

أوالمصبحبةالوجودبةعلىففطهوفوفالفضبةهذهحلأنوتال،وحرينه

هذاهادةرأنالمطلقةالحريةعلىيقومالذأتوجودإبداعإنوتال،الشعخصانية

الابداعيالعملاعتبرولكنه"،اللاهوتيالإنحعانية"جدلطبيصمىهاهوالأبداع

الميتافيزيقاو"تجرية)3491(الأضياء،وعالم"أنامؤلفاتهأبرزأماعقيمأ،الأرضي

بعنرانالمعروفكتابهفوالرئيسىمؤلفهأما()4791"والتموضعرهالابداعاياخرولة"

الحركةأساصالحربواعتبروصوابأنعمةاعتبرحيثالمصماواة"عدم)فلحعفة

الأبدأك!ية.

962صفحة17911-1)298ن!يبور-3

القرنوفيبلل!،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيال!لاهوتعلماءأبرزمن

لليبراليةلنقدهكانكما8الحعياسيالفكلوفيالعميقا،ثرلهكانرلقد،العحعرين

اللاهوتيالمناختبديلفيالملموصالأثرالفرنهذاعنالعصعريناتفياللاهوفية

عنبعدف!مامخلىلكنهاشعراكئآ،الحععاصعهحعاتبدأ،البررلحمعنعىللمذهب

الثافيةالعالميةالحربخلالقاموقد،الدبمقراطيالحزبإلىوانضمالاشتواكية

المؤلفا!هنعددألنببوروأنهعلر،علىالأهربكب!ناس!عدأءهعدانفيشدلدبنحعاط

رتدره".الإنسعانأطبيعةكتبهأشهرولكن

492!فحة-ذأتهفىالشيءوله**ه*3النومنن-71

تدركالتيالمطلقةالحقيقةوهوذاتهفىالصعيءعلىويطلقالظاهرةمقابلالنومن

هذاوضعالذيهو"كنت"كانولقد،الحسيوالإدراكبالتجربةلاالعقليبالحدص
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تدركلاالتجربةنطاقتتجاوزالتيالمطلقةالحقيقةهذهأنقاللقد،الاصطلاح

إذنالظواهر،إلاتدركولابالمطلقتحيطلاالعقلهذاقوانينلأن،النظريبالعقل

معرفتهيمكنلاماوهوسلبيأحدهمامعنيانولهمعرفتهيمكنلاماهوالنومننف!ن

وخلودكالحريةالعمليالعقلمسلماتإحدىعلىيدلماوهوإيجابيوالآخر

إلخ....النفس

928صفحة(1835-)1778هازليت-ا

كيتسجونالكبيرينالرومانسيينللشاعرينصديقأكانشهير،إنجليزيناقد

شتىفيالمحاضراتمنعددأألقىوقد،بالفلسفةاهتماماتلهوكان،وشللي

شكسبيرشخصياتبعنوانالمعروفالكتابذلككتبهأشهرمنولعل،المواضيع

العصر"."معبعنوانالشهيركتابهوكذلكإنجليز"،"شعراء:آخروكتاب

404صفحة4691(-)1866ودلزج..-هـ2

مطلعفي،لهكانوقد،شعبيومؤرخاجتماعوعالموصحفيإنجليزيروائي

المجتمعفيتغييراتإجراءإلىالهادفةالحركةفيالفعالالنفوذ،العشرينالقرن

معوفرزوجتههجرولكنهمبكرةسنفيتزوج،الدينيةوالمعتقداتوالأخلاق

كتبهاالتيالأولىالروايةوكانتابنينمنهوأنجبتمنهاتزوجحيث،تلميذاتهإحدى

فيمغامرةبمثابةموضوعهاوكان،باهرأنجاحألاقتوقد!،الزمان"آلةعنوانتحمل

عنوانتحملأخرىبروايةالروايةهذهأعقبكما،الخيالومتاهاتالعلمميادين

الفاباتية،بالجمعيةالتحقوقد"العوالمبين"الحربروايةوتلتها"الخفي"الرجل

إلىالشباببعضعرفهوقدالجمعيةهذهإلىالمنتسبةالشبيبةفيالبالغالأثرلهوكان

"موجزكتابهشعبيةمؤلفاتهأشهرولعل،وبوسدنيوبياتريسشوبرناردجورج

ثمومنلماالحياة"علمعنوانيحملبكتاباتبعهوقد،0291عامفيالصادر"التاريخ

."وسعادتهوثروتهالبشريالجنساعمدبعنوانآخربكتاب

424صفحة(3091-0182)سبنسرهربرت-3

بفلسفاتتأئر،الوضعيالمذهبمؤسسيوأحدإنجليزيواجتماعنفسعالم

وترتبطالأشياء،جواهرأغوارسبرعنعاجزالعلمأنيقولكان،وملوكنتهيوم

إدراكأي،الموضوعيةالمئاليةمنبعناصرسبنسرتعاليمفيواللاأدريةالذاتيةالمثالية

التطوربفكرةسبنسرمدوقد،البشريةوالانطباعاتللأحاسيسكمصدرالمطلقالواقع

تصورهوكان،الظواهروجميعالأشياءكللتشمل)الحية"العضويةالأشياءمن
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فيوالحركةالمادةتوزيعإعادةعمليةهوالتطوربأنأعتقدإذآليآ،تصورأللتطور

فيسيماولا،الاجتماعيةآرائهجذورفيالتطورفيسبنسرمفهومويكمن،العالم

التركيبية"الفلسفة"مذهبكتابهومؤلفاتهاهموأن،المجتمعفيالعضويةنظريته

6918.و1862عاميبينالصادر

472!فحة(0187-181)2هرتزين-4

فيدرس،نبيلةروسيةعائلةمنويتحذر،ادبورجلالمذهبماديمفكر

من1847عامفيهاجروقدسيبيريا،إلىمرتينالسلطاتنفتهموسكوجامعة

إنجلتراإلىانتقل1852عاموفيوايطاليا،فرنسافي1848عامثورةوشهد،روسيا

باللغةتصدرثوريةصحيفةهذهوكانت"الحرس"،باسمصحيفةأصدرحيث

لعصرالتاريخيالتدوينوبتيار،عصرهفيالفرنسيةبالإشتراكيةهرتزنتأثر،الروسية

عشر.التاسمعالقرنفيالألمانيةالكلاسيكيةبالفلسفةوكذلك،النهضة

042!فحة(3081-417)4هردر-5

غوتيه،،الشابألمانياشاعرفيالأثرأعمقلهكان،ألمانيوناقدومفكرأديب

وشذد،التاريخفيالتقذمفكرةطؤروقد،والانعصابالعاصفةمرحلةفيسيماولا

شخصياتابرزمنهامانوجورجكانوقدوأصالتها،الروحيةالثقافاتأهميةعلى

في"فكرةكتابهمؤئفاتهأشهرولعل،الألمانيالأدبفيوالانعصابالعاصفةحقبة

التاريخية.الاستمراريةأهميةعلىيدللحيث"الإنسانيةتاريخفلسفة

391!فحة(1771-)1715هلفنبوس-6

المذهبعلىفلسفتهتقومعشر،الثامنالقرنفيالماديبالمذهبالقائلينمن

قالوقد،المثاليالعنصرلوكمذهبمنأسقطهلفتيوسلكن،لوكلجونالحسي

وصفوقدالحواسبواسطةتدركموضوعيآوجودأالموجودةالمادةأنهلفتيوس

ولعل،للمعرفةأخرىأداةأنهاوقال،فشيئآشيئأيضيفدائمإحساسبأنهاالذاكرة

صدرولقد"الإنسان"فيبعنوانالمعروتالآخروالمبحث"الروح"فيمؤئفاتهأشهر

1773.عامفيفصدرالثانيأما،1758عامفيالأولالمؤلف

403صفحة(8851-2581)هوغو-7

وأهم،الفرنسيالرومانسيالمذهبنجوموأشهرفرنسيومسرحيوروائيشاعر

العامالرأيلتشكيلقوةبأضخميتمتعونالذينالكتابكبارأحدكانولقد،أعمدته
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"كرومويل"الرومانسيةمسرحيتهنشربعدالشهرةميدانفيانطلقوقد،الفرنسي

"البؤساء"ورواية"نوتردامأحدب9الثمهيرةروايتهثمومن"هرنيني"مسرحيتهوكذلك

فيهوغوانغمسوقد،الفرنسيةالأكاديميةفيعضوأ1841عامفيانتخبوقد

إلىفرنسامغادرةإلىاضطرهالذيالأمرالثالثلنابليونمعارضأوكانالسياسة

عاد0187عامفيالئالثنابليونسقوطوبعد،جورنسيجزيرةإلىثمومنبلجيكا

أعقابفيالحكممقاليدعلىالمسيطروالكوموناختلفماسرعانلكنهباريسإلى

فيالوقتمنفترةبقيحيث،ثانيةمرةفرنسالمغادرةفاضطر،الثالثنابليونسقوط

1885.عامفيتوفيحيثباريسإلىبعدهاوعاد،منفاه

352صفحة(9178-17)13هولباخ-8

وصفهاوقد،بيركليالمطرانمثاليةوبخاصةالمثاليةهاجمفرنسيماديفيلسوت

الماديةمتاهاتفيالطويلالعموةعمهولقد،المشتركالحسمعيتعارضمسخبأنها

كتابهوهومؤتفاتهأهمباريسبرلمانأحرقوقداللاآدريةحتىعموههفيوتجاوز

بإحراقأمركذلك،0177عامفيأصدرهوالذي"الطبيعةنظام9بعنوانالشهير

.الأخرىمؤئفاته

278صفحة(9178-)1723هولباخ-8

هاجمفرنسا،فيحياتهمعظمعاشولكنهألمانئآبارونأولدفرنسيماديفيلسوف

والحسيتعارضمسخبأنهاالمثاليةووصفبيركليفلسفةسيماولا،المثاليةالفلسفة

الحكمإلىدعاوقد،للصدفةالموضوعالوجودوأنكرالحتميةعندافعالمشترك

الاجتماعيةمباحثهفيمثاليأكانأنهغير،النزعةماديكانأنهومعالمستنير،المطلق

وقد"الطبيعةنظام9كتابمؤلفاتهأشهرلعل،العالمتحكمالتيهيالآراءإنقالإذ

باسمالمعروفالآخركتابهثمومن،باريسبرلمانمنبأمرالكتابهذاأحرق

الفقئعة"."المسيحية

192-2918(صفحة)99181-هويتمان

"أوراقبعنوانالمعروفديوانهفيبلغوقد،أمريكيوشاعروكاتبصحفي

الثوريةالشخصيةأنهعلىيبدوجعلهالذيالأمر،التطرفمنشديدأمبلغأ"،العشب

وقدكشاعرمنهشهرةأوسع،الديمقراطيةإلىكداعيةوكان،الأمريكيالأدبفي

تضمنتوقد،وصحتهالبشريالجسدجمالعلى"العشبأوراق9ديوانهفيوكد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيالقصائدمنعددأنظموقدأخرىقصائدعلىالديوانهذامنالثانيةالطبعة

الأمريكية.الأهليةالحرب

271صفحة1856(-)7917هاينيهينريش-01

الصراعتاريخهوالفلسفةتاريخأنقالولقد،الألمانالغنائيينالشعراءأبرزمن

والفلسفةالدينتاريخكتابدواوينهإلىبالإضافةكتبهأشهرولعل،والمادةالروحبين

.!الرومانسية"المدرسةوكتاب،ألمانيافي

892صفحة(1183-5177)هيغل-11

السياسيالفكرفيالأكبرالأثرذووهوموضوعيمثاليفيلسوفأعظمهيغللعل

أصبححيث،برلينجامعةفيالأستاذيةكرسيتولى،وسواهماركسمنالحديث

بقوانينهاالحديثةالجدليةهيغلوضعوقد،البروسيةللدولةالرسميالمفلسفهيغل

القضيينائتلافيوجبالذيالمنطقيالتطورهوالجدلأنهيغليرىحيثالثلاث

القضيتين،فيماأفضلمنيتألفالذيالتركيبهيثالثةقضيةفيالمتناقضين

تطورفيهفيريانصهانجلزماركسأما،الفكرةتطورهوالجدليالتطورأنهيغلويرى

.المادة

165صفحة-1776()1711-هيوم12

فيبلالوجودفهمفيتكمنلاالمعرفةأنقال،ومؤزخوعالمإنجليزيفيلسوف

فييدخلوحيدآموضوعآثمةأنوقالالعمليةللحياةدليلآتكونأنعلىقدرتها

البرهنةبالإمكانفليسالأخرىالمواضيعأما،الرياضياتوهوالأصليةالمعرفةدائرة

مستعصيةقضيةالموضوعيالعالموجودعدمأووجودقضيةاعتبروقدمنطقيأ،عليها

الأسبابمجهولةانطباعاتكونهعنيزيدلاالواقعأنيرىفإنهولذلك،الحلعلى

يحملفهوالرئيسيمؤثفهأماالمعيار،هوالنفعأنفأعلنالأخلاقميدانفيأما

1748.عامفيصدروقد"الإنسانيبالفهمخاصأمبحثعنوان

056صفحة(1861-4551)راليوالتر-ا

كانمعآوالجنوبيةالشماليةأمريكامنكلفيالبريطانيالاشعمارروادكبارأحد

الخاصحرسهاقائدمنصبشغلوقد،اليصاباتالملكةحاشيةرجالأقربمن

فيبهوألقيالعرشعلىاليصاباتالملكةخلفالأولجيمسخيانةبتهمةاتهم

1618.عامفيأعدمثمومن،1616-1653عامالسجن
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155صفحة1716(-)0164وتشيرلي-2

الداخليالصراعبينمسرحياتهفيالتوفيقجاهدأحاولبريطانيومسرحيأديب

اشتهر،والترفاللذائذحياةإلىالنزوعوبينالمتث!ذدةبأخلاقيتهاالبيورتانيةبين

للغايةالمستحبالأمر،قهقهةإلىالضحكتحويلفيبارعهخاءساخربأسلوب

زواجهأنغير،خاصةبرعايةالثانيشارلالملكشملهوقد،لعصرهبالنسبةمتزفتة

فيبهزجزوجتهوفاةوعقب،البلاطعنأبعدهالتطهيريمذهبهافيمتزمتةسيدةمن

الثانيجيمسالملكبعدهاقام،سبعةأعوامطيلةسجينأبقيحيث،المدينينسجن

".الريفية"الزوجةمسرحيةهيمسرحياتهأشهروأن،عليهالمترتبةالديونعنهفدفع

927صفحة(0851-0177)ورلزورث-3

وقد،الرومانسيللمذهبالرئيسيةالأعمدةوشسوتيكولبريدجالشاعرانيشكل

ويرتبطالطبيعةكاهنلقبأيضآعليهيطلقكما،للطبيعةالفتعبدبأنهنفسهوصف

قصائدهمعظممنهااستلهمحيث،البحيرةمنطقةباسمالمعروفةبمنطقتهشعره

وغنائياته.

982!فحة(3381-9571)سفورولبر-4

بريطانيا،فيالرقوإلغاءالرقيقتجارةإلغاءسبيلفيناضلبريطانيسياسي

رئيسأأصبحالذيالصغيربتلوليمحميمأصديقآكان،البريطانيةالأمبراطورية

بتطرفهوعرف،العموممجلسفيعضوأولبرفورسانتخبوقدالوزراء،لمجلس

بجعلهالفرنسيةالثورةكرمتهوقد،برلمانيةإصلاحاتب!جراءالمطالبةفيالشديد

منشهربعدالرقإلغاءقانونأقرالعموممجلسأنالمفارقاتومنفرنشأ،مواطنأ

ولبرفورس.وفاة

82صفحة-أوكهاموليم-5

جامعةفيدرس،مدرسيوفيلسوفإنكليزيلاهوتيوهو،9134عامفيتوفي

والبابويةالكاثوليكيةالكنيسةنوعضدكفاحهمفيالساسةجانباتخذوقدأكسفورد،

المعارضةزعيمويعتبرالأساسهوالعقللاالإيمانأنوقالأوروباعلىللسيطرة

الأكويني.تومالمدرسة

303صفحة(1827-)1757بلايكوليم-6

والتعبيرالفكرفيوعاطفيمباشربسيطمنهجومبتدعرؤيويوشاعرونقاشرسام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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يشتهركما،الزيتيالرسموفيالشعرفيالواسعبتجديدهاليومويشتهر،الفنونعن

التحقثم،بتدريسهأخوهقاموقدبقالابنوهو،تنبؤيةبرؤيايتمتعشاعرآبكونهأيضأ

أيوبلسفرصوربرسمكلفوقد،الملكيةبالأكاديميةبعدهاليلتحقللنقشبمعهد

وأطولهاكتبهأشهرلعل،لدانتيالإلهيةللكوميدياالمائيةبالألوانأخرىصورثمومن

.!أورشليمإوكتاب""ملتونكتاب

151صفحة(9172-)1675كونغرفوليم-7

الحوارأسلوبخلالمنصورهاأوضحفيبراعتهتتجقىبريطانيمسرحيكاتب

مسرحياته.في

أجلمن"الحبمسرحيةوكذلكالعمر"فيالمتقدم"العازبمسرحياتهأشهرومن

".الصباحو"عروس"الحب

246صفحة(5185-1731)كوبروليم-8

كانالبؤساءعلىالشديدوبعطفهالطبيعةفيبغنائيتهتميز،عصرهشعراءأشهر

لازمهعقليباضطرابأصيبوقد،وكوليريدجوردزورثالشاعرينبرومانسيةالبشير

حياته.طول

262صفحة(1764-)7916هوجارتوليم-9

الأوروبيةالقارةأبناءبإعجابيحظىإنجليزيرشامأولكانشهيرإنجليزيرشام

بدأ،المعدنيةنقوشهوفيالزيتيةرسومهفيهجاءوكذلكأخلاقيبأسلوبيتميز

وأخيرأ،الزيتيالرسمممارسةإلىانتقلثمومن،المعدنعلىنقاشأالفنيةحياته

.الكاريكاتوريالرسم

216صفحة(9391-861)35+ولل!3ييتسوليم-01

فيللأدبنوبلجائزةعلىحازوسياسيإيرلنديقوميومناضلومسرحيشاعر

قصائدهنشرولقدنفوذأ،أوسعهمومنعصرهشعراءاعمقمنويعتبر،2391عام

9188عامفينشرهآخربديوانالديوانهذااتبعوقد،1885عامفيالأولىالغنائية

بعنوانمقالاتهمنمجموعةنشرثمومن"أخرىوقصائدأدويسون"جولاتبعنوان

الكلتي(."الثمفق

لهذاكتبحيث،دبلنفي""آبيمسرحتأسيسفيغريغوريوالسيدةتعاونوقد

منأبالقربعنوانتحملالتيالمسرحيةأشهرهاولعلالمسرحياتمنعددأالمسرح
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وقد"،الفصح"عيدعنوانتحملالتيقصيدتهفهيقصائدهأشهرأماالصقرأنبع

تمروطنيةمناسبةأيةيتركلمأنهييتىعنالمعروفومن،1691عامفينظمها

منصبييتسشغلوقد،المناسبةتلكتوحيهاالتيالوطنيةالقصيدةينظمأندون

عاموحتى2291عاممنذالحرةإيرلنداجمهوريةفيالشيوخمجلسفيالعضو

.2891

ومسرحياته.قصائدهمنالكثيرنشرواوفاتهوبعد

911صفحة(1652-)9016ونستانلي-11

صغيرأحرفيأكان،الإنجليزيةالأهليةالحربأفرزتهمالذيالمرموقينأحد

الرئيسيمؤتفهأما،العقلانيالمذهبأتباعمنذلكبرغموهومتطزفأ،ولساريأ

وقد"الحقةالملكيةاستعادةأوانتخابيبرنامجفيالحرية"قانون:عنوانفيحمل

والثرواتللأرضالمشاعيةالملكيةإلىدعاوقد،1651عامفيالكتابهذاأصدر

الزراعي.الاقتصادعلىيقومأنيجبالإقتصاديالنظامأنوقالالطبيعية

256صفحة-الجديدةالوضعية-54

الشكل،الجديدةالوضعيةأيوهيالعشرينالقرنفيبرزذاتيمئاليتيار

إلاتحققلاالواقعمعرفةأنالجديدةالوضعيةوتقول،الوضعيللمذهبالمعاصر

كتحليلإلأممكنةتكونلاالفلسفةوأنالعينيأواليوميالعمليالتفكيرخلالمن

الواقعةالأشياءإلىيمتدلاالنفسيالتحليلأنالجددالوضعيونويرىللغة

.المباشرةالتجربةعلىفقطيقتصرأنيجببلموضوعيأ،

306صفحة-المنطقيةالوضعية-14

وعلىالحاليالقرنمنالعشريناتفينشأتوقدالجديدةالوضعيةمننوعوهذه

أبرزهمكانوالذين،فيينامدينةمجموعةباسمالمعروفينالفلاسفةمجموعةأيدي

المتحدةالولاياتأصبحت3591عاموبعد،نويراتوأوتوكرنابرودولف

المنطقية،التجريبيةباسمهناكعرفتوقد،المنطقيةالوضعيةمعقلالأمريكية

ببركليابتداءالمثاليالتراثمنمفاهيمهامنالكثيرالمنطقيةالوضعيةوتستمد

التحليلبواسطةإلاأصيلةفلسفةقياميمكنلاأنهالمنطقيةالوضعيةوتقول،وهيوم

الميتافيزيقامنالتخلصأولأفهيالمنطقيالتحليلهذاوظيفةأما،للعلمالمنطقي

للمعرفةالمنطقيالبناءفيالتحقيقثانيأوهيأالتقليديبمعناهاالفلسفةمن)أي

تجريبيأتحقيقهيمكنالذيالمعنىأوالأساسيةالقضاياتحديدبهدفوذلكالعلمية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هوالتحقيقلهذاالنهائيالهدفأنالمعتقدكانولقد،العلميةوالتوكيداتللمفاهيم

يصفنسقوهو،العلموحدةبأنهيعرفنسقداخلالعلميةالمعرفةتنظيمإعادة

وعلمالأحياءعلم،الفيزياء-المتصلةالعلومبينالفوارقويزيلالأساسيةالقضايا

علمانوالرياضةالمنطقأنالمنطقيةالوضعيةوترى...إلخالاجتماعوعلمالنفس

القواعدتشملتحليليةلتوكيداتتجميعبل،بالعالممعرفةليساأنهماأي،صوريان

.الصوريللتحويلعليهاالمتفق

34صفحة-يةجودلوا-16

الفيلسوفهوالوجوديةالمصطلحأدخلمنأولوكان،الفلسفةفيلاعقلانيتيار

للوجوديةوأن،9291عامفيوذلكهاينمانكنت"عمانوئيلإلى"نسبةالكنتي

ومارسيلكيكيغاردفهمفلاسفتهاأما،تعالىبالثهالمؤمنةالدينيةالوجودية:شكلين

وأبرز،اللادينيةالوجوديةفهيالثانيالشكلأما،وبورومارتنباردييفوياسبرز

عقلانيلافعلردهيالوجوديةفإنحالكلوعلىوكامو،وسارترهيدجرفلاسفتها

التنوير.عصرعقلانيةعلى

بينالتناقضمنانطلقالعقلانيالفكرفيالجوهريالعيبأنالوجوديونويرى

،والموضوعالذاتوحدةفييتمالعيبهذاتصحيحفإنولذلك،والموضوعالذات

الوجود.تتقضصالتيهيالوحدةهذهوأن

كئيبةوجوديةمثلأ،كامووجودية،الماديةالوجوديةسيماولاالوجوديةبأنعلمأ

عنبسرعةاليومتتوارىف!نهاحالكلوعلى،عبثبأكملهالوجودأنوترىللغاية

ولعل،السلبفيغرقهابسببالاستهواءعلىقدرتهافقدتأنهاإذالفكرمسرح

جذورأللوجوديةأنيلمسوالموضوعالذاتوحدةبمقولةسيماولاعميقأالمتأفل

الرومانسية.تربةفيعميقة

168صفحة(4162-)1575بومييعقوب-ا

حدإلىلاهوتيأالبعضويعتبرهالوجودوحدةمذهبأتباعمنألمانيفيلسوف

وكان،نفسهعلىتثقف،اللاهوتيةالنقاطمنالعديدلصقنمباحثهلأننظرآ،معين

والكيمياءوالتنجيم،المسيحيةمنالمقتبسةوالرموزالشعريةالصورلغةيستخدم

والشر،كالخيرالمتناقضةبالثنائياتقال،القرائيناليهودوتعاليم"الهرمسية،السحرية

العالم.لتطويرالمصدرهيآنفأالمذكورةالثنائيةأنواعتبر
http://www.al-maktabeh.com



977والأعلاموالمذاهببالمصطلحاتتعريف

636صفحة-؟(1291)يونيسكويوجين-2

كتابةفيالسيرياليةبتقنيتهتميز،الشأةفرنسيالأصلرومانيبارز،مسرحيكاتب

أعمالهجميعوتسودبمسرحياتهاللأمعقول"امسرحدشنالذيوهو،المسرحية

يميني.فوضويبأنهالسياسيمذهبهوصفوقد،مظلمةتشاؤمية

92!فحة(5321-5541)روبشلينيوهان!-3

،عصرهفيلامعسياسيومستشارالإنسانيالمذهبأتباعوأحدألمانيمفكر

صدروقد،العبريةأسسهومؤئفاتهأشهروأن،الكلاسيكيةفيالعلماءأبرزوأحد

.6015عامفي

الأثرلهكانوقدونحو،صرفمنوقواعدهاالعبريةللغةمعجمهوالمؤلفوهذا

وقدالقديمالعهدفيالأبحاثفيسيماولا،العبريةالدراساتتقدمفيالعميق

عندافعوقد،الكلاسيكيةالآدابوشرحتحقيقعلىالإنسانيينوالعلماءتعاون

برأتهوقد،عريضةبشعبيةيتمتعوكانالتفتيشمحاكمكهنةضدالعبريةالدراسات

أدانهالعاشرليوالبابالكن،1516عامفيالهرطقةتهمةمنالكنسيةالمحكمة

لزعماءقويأعضدأكانوقدوعقائدها،المسيحيةقواعدعلىبالخروجومؤئفاته

.وسواهلوثركمارتنالدينيالإصلاح

63صفحة-اليسوعية-58

(1556-)1914ليولافونأغناطيوسأشسسهاالمسيحيةالرهبانياتمنرهبانية

وقد،عشرالسادسالقرنفيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفيمصلحأبرزوهذا

ونشاطاتهاالعمليةشوحهاحيثمنالأولىالرهبانيةلكونهااليسوعيةالرهبانيةتميزت

فيالواسعالنفوذلأعضائهاوكان،المجتمعميادينوشئىالتعليمحقولفي

نشاطدائرةاتساعبسبب،الرهبانيةهذهاعضاءوكانالأوروبيةوالدولالمجتمعات

والاضطهاد.للشبهاتمحطأالأحيانمنكثيرفيأفرادها،

28صفحة-نيةنسالياا-46

الإصلاححركةوقائدهولنديلاهوتي(1638-)1585يانسنأوتوإلىنسبة

الأبحاثمنسلسلةوضعوقد،اليوماسمهتحملالتيالرومانيةالكاثوليكية

فرنسافيظهرتفلقداليانسانيةأمالاهوتها،وهاجمالبروتستنتيةفيهافندوالكراري!

ركزتوفدعشر،والثامنعشرالسابعالقرنينفيوبلجيكاوهولانداوإيطاليا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحديثالأوروبيالفكرتاريخ078

علىوأكدت،المسيحيةفيالنعمةلعقيدةوكلفنلوثرمفهوميعلىهجومهااليانسانية

على،ذلككلبرغمتكنلمالبابويةولكن،نفسهخلاصعنالإنسانمسؤولية

نظرياتفيهسقهبابويأمرسومأالعاشرأنوسنتالباباأصدروقد،واليانسانيةوفاق

والحرية.النعمةبينالعلاقةفيالخمسيانسن

http://www.al-maktabeh.com



للمترجمالذاتيةالسيرة

الثيباني:أحمدالأستاذ

إليهافحمل،طويلةسنواتمنذالسياسيةالكتابةعالمالشيبانيأحمددخلمملمثإ

وبمذاهب،والمعاصرالقديمبالتاريخعاديغيرهـالمامأ،واسعأواطلاعآ،عميقةثقافة

.والغربالشرقفيوالفكرالسياسة

أعمالأهمالعربيةإلىالألمانيةمنالفكريةحياتهمطلعفيترجمشغة

المجرد"،"العقلالضخمةدراستهمثلالألمانيةالفلسفةعملاق،كانتإيمانويل

ومن.ديورانتلوول"الفلسفةو"قصةلشبلنجر"الغربيةالحضارة"سقوطترجمكما

رونالدالأستاذلمؤلفهمجلدينفيالحديثالأوروبيالفكرتاريخترجمالإنجليزية

.سترومبرج

الأستاذكتاباتكلتصبغالتيالمستقبليةوالنظرةالموضوعيةعنوفضلأطإبر

النفسي،التحليلواستقراءالتاريخيالمنهجباعتمادتتميزفإنها،السياسيةالشيباني

هذهوتتجاوزالفكر،وفلسفةالسياسةمذاهببشتىللكاتبواسعةمعرفةمنوتنهل

الفكرنطاقفيتدخليجعلهامماالقضاياأمهاتإلىالعابرةالأحداث

فيالسياسةكتابمنالنخبةبينوحدهنسيجأبحقالكاتبويجعل،الاستراتيجي

العربي.عالمنا

الناشر

781

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سطورفيالمترجم

سوريا.أعمالمنالشامباديةفي2391عامفيولد"ة؟

السعودية.شمرعشيرةأفخاذمنالغياثفخذإلىينتمي6(

والثانوية.الابتدائيةدراشهالألمانيةالمدرسفيدرس،:

والتاريخية.والإسلاميةالفلسفيةالدراساتإلىانعطفث.:

الكتب.منالعديدوترجمألفبحلا

المؤلفة:الكتب

الألمانيالشعرقمم

وقديسغانية

العربيةوالأخلاقيةالثوريةالأخلاقية

والتطبيقالنظريةفيالعربيةالقومية

العربيةالقوميةأسس

المترجمة:الأعمال

المجردالعقلنقد

العمليالعقلنقد

الغربيةالحضارةتدهور

الفلسفةقصة

سقراطأيامآخر

الحديثالأوروبيالفكرتاريخ

والتاريخالحضارة

782

كانتإيمانويلتأليف

كانتإيمانويلتأليف

شبلنجرازوالدتأليف

ديورانتوولتأليف

أفلاطونتأليف

سترومبرجرولاندتأليف

سوريكينفلسفةموجز

http://www.al-maktabeh.com
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